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 עיגַאלָאטנַא

 ׂש'דאנאק

 .םעיצקודָארּפער ןוא רעדליב 7

 ןטעברַאזערָאֿפ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ

 קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 תונורכז ןוא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןופ

 יקסנַאשזָאר לאומש



 לקיצ ןוֿפ דנַאב רעטס2

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 ןופ ןבעגעגסױרַא

 ד נָא פ"ץ יש פיל ףסוי

 רעד ןוֿפ

 ָאווִיי םַײב טֿפַאשלעזעגירוטַארעטיל

 עניטנעגרַא ןיא

 טיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןוֿפ

 יקסנַאשזַאר לאומש

 רוטקערָאק

 ןַאמרעל עשוהי-ֿבקעי

 | ןרַאלּפמעזקע 1,500 שזַאריט

 1974 -- ה"לשּת'ה רָאי

 עניטנעגרַא ןיא ָאוויי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל



 ןכוּת

 רעֿפסָאמטַא רעד ןיא רוטַארעטיל עשידַיי --- יקסנַאזעזָאר לאומוע
 9. טשמ יג םזילַארולּפ-רוטלוק ןוֿפ

 25 שטאט ןענַאעקַא ייווצ ןשיווצ/}

 21 טעטש ריד וצ ןיב'כ ןעמוקעג --- בילטָאג .י :נ
 2ס/ 2: ט טענער שער אבא רעקלעֿפ יד --- לַאגיס .י י
 25 ,ן;טטפעט רוטע בטל עדַאנַאק-סנַארט -- שטיווַאר ךלמ
 2 יי = ןדייר ןרָאי --- ווָאקינלַאקש .ש .א
 537 טא ישי יט ןעמוק לעװ ךיא זַא --- עזַאמ עדייא
 2 יי ויי דרע רעדמערֿפ ףיוא --- ףלָאז קלַאֿפ
 2 יי א טי יי רבדמ רעד -- דיסח .מ
 סי 2 עי ! טסַאג ַא ףיוא-טמענ -- בילטַאג .י .נ
 2 ר יי לָאערטנַאמ --- ווָאקינלַאקש .ש .א
 50 2ט: נעט יע עי גערב םעַײנ ןֿפױא --- רעּפיז ֿבקעי
 096 א טאב טו טא םוק ךיא ּווװ --- עזַאמ עדייא
 406 יע טאטעס עט אש ןַאטנָאֿפ רעניילק ַא יוו --- ַאקידוי
 קו = 2 א דנַאל רעזדנוא ךָאנ ץלַא זיא טלעוו יד --- לַאגיס .י י

 45 טאש: :עט עט כא טאש שעל ןוז ןוא ינש רעטנוא/2

 16 טעטש ןעיינש יד רעטנוא -- לַאגיס .י
 /5} טא א עדַאנַאק וצ --- עקלַאטשירק ןרהַא
 ךסי גרעב רעדַאנַאק יד ןיא רעמוז רענַאידניא --- ןרָאק לחר

 80 יט: ט אה 22 טא טֿפַאשדנַאל עקידרעטניוו
 21 .(י טל טא גרעב יד ןיא טנוװָא --- עזַאמ עדייא

 גר רע רע יע אי טלעוו יד זַא
 83 מג ט 60 סס6 טא רעמייב ןשיווצ ,הנֿבל יד יו

 802 שיט טיישט טשעט טאב קידגנילירֿפ --- יקסנַארימ ץרּב
 2 יי עי יי יי סיריירּפ רעדַאנַאק ףיוא -- סָאּפענ .ש
 20 א יי ר = ןכַײט רעדַאנַאק --- עקלַאטשירק ןרהַא
 88 טא עא ר טכַאנ יד ןוא דרע יד ןוא םי רעד --- ברַאֿפנעזַאר הוח
 07 2 טיט ששאט עקָאקסומ ןיא ליּפשנקלָאװ -- יקסנַארימ ץרּפ

 95 קט אש סנשנערָאל יד ןיא ןגער-גנילירֿפ ַא
 95 .. גרעב-ןשנערָאל יד ןיא גָאלַאיד רעשילגנע -- שטיווַאר ךלמ
 90 266 שה עט א דילרעמוז --- לַאגיס .י י



 2 טא א א לַאיָאר-טנוָאמ =- עקלַאטזעירק ןרהַא
 = גָאט רַאֿפ לָאערטנָאמ --- סָאּפענ .ש

 6 עדַאנַאק ןופ דרע רעטיירב רעד רעביא 3

 א יי טסעק ףיוא רעדלעֿפ ַײב --- ווָאקינלָאקש .ש .א
 עי, ףרָאד ןוֿפ טינ

 רע טי ע ןוז רעד וצ --- ןַאטַאזע-גרעבדרע לרימ
 יי לָאערטנַאמ --- בילטָאג יי .נ
 אי לָאמ ַא טֿפערט סע -- לַאגיס רתסא
 יי א עדַאנַאק ןיא -- ןרעטש םולש
 יע יי יא טָאטש רעדַאנַאק ַא ןיא --- ןייוונייר .א
 יי עי עלעגניי ןימ בילוצ ץלַא --- עזַאמ עדייא
 יי אי געּפיניוו ןוֿפ רעטעֿפ רעד --- לָאגיס .י .י
 עי יי ? רעדנווװו רעד זיא סָאװ -- רעכַאמצימ .ש
 א = טכענ עקידנענייוו --- יקסנַארײמ ץרּפ

 יע עי שטנעמ ַא
 יע עי סרעמרַאֿפ עשידַיי -- ןיקשיסוא .מ
 יי םרַאֿפ סרעדורב ןַײמ ףיוא -- לַאגיס .י יי
 א עי רעלדעּפ ןשידִיי ַא וצ -- גרעבנעזַאר .ל
 א א א יע יי לגניי-גנוטַײצ סָאד --- םָאּפענ .ש
 עא טוהרעגניֿפ רענרעבליז רעד --- סָאברוא עשוהי
 עי עי קיטנַאמ ַאזַא --- ווָאקינלָאקש .ש .א
 ר יע רענירג רעד -- ברַאֿפנעזָאר הוח
 א ? ןגערֿפ ךיא לָאז ןעמעוו -- ןַאמרעדיוװ הנח
 עי עא יי םולח -- ןרעטש םולש
 קי עי יא סַאג ןַײמ --- עזַאמ עדייא
 יי ים דנַײרֿפ -- רעכַאמצימ .ש
 יע עם, שידיסח -- ריאי שיא
 יי 12 לקישָאל ַא -- לַאגיס י .י
 יע יי םַארג-ץַאלּפליּפש --- ריאי שיא

 טי ה שטוב לט גשאט טשעט ?ןיהוו/4

 טען אש טטטא טשעט א רׂשבה:ריס םַײב -- דיסח .מ
 עי א לזמ ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא -- גרעבלע הדוהי
 יע יי ןגערב ןבָאה ןעמי עלַא -- ריֿפַאש .מ .מ
 טריט ס אטא ׁשַא ןוֿפ לַאֿפ --- דיסח .מ
 .יייי:ייו+ טרעקעגמוא סָאװ רָאנ ךיז בָאה ךיא -- ןרָאק לחר

243 

244 



 2496 1 רעטַאיכיסּפ רעכעלקילג רעד --- יקסווָאכַאנעמ השמ
 290 טאטן אל טכיל ןּפָארט ןייק --- רעכַאמצימ .ש
 250  .אא טאטע א ..,סייוו ךיא ןוא --- גרעבנעזָאר .ל
 עט ער יי ר = םעלק ןיא -- ריאי שיא

 255 אט: שיש. ןענורטנַא גנַאגרעטנוא ןופ/5

 250 טעם, 22 עטַאמש ַא -- רעטכיד ַא -- ריֿפַאש .מ .מ
 255 טא :אטש טעטש א רענַײמ לגנַיי --- יקסנַארימ ץרּפ
 256 תקנה 2 יא דליב עתמא סָאד -- רעּפיז ֿבקעי
 טו יט העט ןענורטנַא גנַאגרעטנוא ןוֿפ ןיב'כ --- ןרָאק לחר

 217: א,טשטאשט טאש רעיורט ןַײמ ,ךיא ןיב סָאד טָא
 קי ען יי לָאמ ליֿפ ױזַא
 ןוא ךיא רָאנ ,ןטָאררַאֿפ ץלַא ךימ טָאה סע

 214 .ה.2:א: טעטש דיל ןַיײמ
 210 2כ26 6 .טטגטטאצ שאט טא ןַײרַא ךימ גַײװש

 2000 טא ! *רעריֿפ-וַאש רעה רעבַא; -- ןַאמּפערט לוָאּפ
 237  ט2פנסע סט טעטש ראט טא ןיילַא רענייא -- לעגָאר ףסוי
 קריג .ט:טטאטט טי אא טי צ םיורט ַא יז -- שטיווָאכמיס .ש

 288 טייטשט שטעט לא טנעה
 2856 202 שטעטל עט רׂשבמ -- ריאי יא

 הע א עא  ע  יי טעלג ַא -- ברַאֿפנעזָאר הוח
 2 ר יע יי דרעֿפ --- יקסנַארימ ץרּפ
 289 טשעט עב דניק ןַיײמ רַאֿפ דיילק ַא --- ברַאֿפנעזַאר הוח
 2 עי יע יע יד שידק ַא -- יקסנַארימ ץרּפ
 290 2.2. עסט 6 טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ,רימ גָאז -- ריֿפַאש .מ .מ

 2995. .ט6טסש עט ע ןטלַאהעגסיוא טָאה קלַאפ ןיימ6

 2 יי עי עי עי תויולג-ץוביק -- בילטַאג .י :נ
 2996 ;טשא 26 ט שש שטן, לאטא טעבעג סחישמ -- לַאגיס .י י
 3026 .טטא עט טשענש:טטב כא שטייט הלוע ןברק -- ריאי שיא
 2050 טיט טגניז לארׂשי רעטעֿפ ןַײמ --- ריֿפַאש .מ .מ
 2006 .טשאטטא 6 גינע א . ןוגינ סנטַאט ןַיײמ --- יקסנַארימ ץרּפ
 200 טאטע שיקט לעשט עא הליֿפּת ַא -- דיסח .מ
 300: טשעק אב טא בבל סע טא א םימותי -- לַאגיס .י .י
 20 ר יע עד *םיצולח; ךוב ןוֿפ --- בילטָאג .י :נ
 20 .. טעטש ךימ טסֿפור -- ןוָאקינלַאקש .ש .א



 עי עט, סעמַאלקער -- יקסנַארימ ץרפ'
 טוט שטר גט טא 6 ןרעיוט ענַײד עלַא --- זיסח .מ

 עי ען יי .. ביל בָאה ר -- רי אש .מ .מ
 ...... ןצרַאה ןַײמ ןיא ןשינעקנעב טנזיוט ידי

 עט שידִיי -- יקסנַארימ ץרּפ
 טא טא ןֿפױה רעביא רעגניז ַא
 . לנייֿפ רעטרעוו ענַײד ןרעוו ,ןושל-עמַאמ
 א ריד ןיא ךיז טמורבעצ הניכש יד

 טאטע עט המשל שידִיי --- לַאגיס .י י
 טי יי יי יי... יי רעטרעוו עשידִיי -- דיסח .מ
 טי יי יי שידִיי םייחל --- לַאגיס .י .י
 ({ ן*|

 .בושירעדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ/8

 . צדַאנַאק ןיא ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע יד -- שזדייק ףסוי
 גנוקיטכערַאבכַײלג רעשידַיי רַאֿפ ףמַאק רעד --- ןייוונייר םהרֿבַא

 יי עי עדַאנַאק ןיא
 טרָא סָאד ןעמענרַאֿפ טלָאזעג טָאה עדַאנַאק ןעוו --- קַאז .ג ןימינב

 א, שי עניטנעגרַא ןוֿפ
 א 1 עדַאנַאק ןייק געוו רעד -- ןַאמסַארג רימידַאלוו
 ןרעגַאל עשיעּפָאריײא יד ןוֿפ סרעדַײנש-ןטנַארגימיא -- שרדמ .י
 . עיֿפַארגַאיב רעשירערעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמָאמ --- ןַאמסַײװ המלש
 - ףיוא ךַארּפש ערַאבקנַאד רעמ ןייק ָאטינ; -- יקסנוד ןועמע

 א "שידִיי יװ שרדמ ןצעזוצרעביא
 א עי הֿביֿבס עַײנ -- לַאגיס .יי
 טרֿפב ןדִיי ַײב ןוא ללכבו םזילַארולּפ-רוטלוק -- רעמרעל רוטרַא
 ןדייה וצ ןדִיי ןוֿפ גנולצַאב יד ןוא "יונג ןעמָאנ רעד -- ןמש .נ

 2 קאט שטיין ןטסירק ןוא
 רעדַאנַאק יד ַײב סעידָאלעמ עכעלנע --- שעטיווָאניבַאר לארׂשי

 גנַאזעג ןלענָאיצידַארט ןוא ןזױצנַארֿפ
 יע יש יי ליב



 רעפסָאמטַא רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי
 םזילַארולּפ-רוטלוק ןופ

 ןעלצרָאװ ענַײז ןוא ֿפושי רעדַאנַאק
 "גע עדַאנַאק ןיא ֿבושי רעשידִיי רעד; זיא ןכירטש עכעלטע טימ

 ךעלנע עדַאנַאק זיא ןטֿפַאשנגיײא ערעדנַא טימ .:?עניטנעגרַא וצ ךעל

 עשידִיי סָאד טָאה ןעמונעג ללּכ ןיא רָאנ ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד וצ

 | ,ןכירטש-רעטקַארַאכ ענעגייא עדַאנַאק ןיא ןבעל

 טימ טֿפּתושרַאֿפ עדַאנַאק זיא ךַארּפשטּפױה ןוא עיצַאזיליוויצ ןיא

 רעד רעבָא זיא טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןוא טייקכעלשידִי ןַײז טימ .ש"ֿפ

 רעדייא םורד ןטסטַײװ םוצ ךעלנע רעמ ןוֿפצ ןטסטַײוװ םעד ןוֿפ ֿבושי

 ,ןכש ןקידנשבה ךלמ גוע ןַײז וצ

 ױזַא לָאמ 5 טָאה ,קרָאי-וינ ןייא ,*רעטעֿפ ןכַײר; ןוֿפ טָאטש ןייא

 ,עדַאנַאק ץנַאג יוװ ליֿפ ױזַא לָאמ 8 ןוא עניטנעגרַא ץנַאג יוװ ןדִיי ליֿפ

 רערעמ לַאנָאיצַאנ טָאה טיײקששירעֿפעש עוויטקעלָאק עשידִיי יד רעבָא

 רעשידִיי רעד ןיא רעדייא סרעטנעצ עקידרטמו-לט יד ןיא ןָאטעגֿפױא

 עשידִיי יד טָאה עדַאנַאק ןיא; זַא ,טינ קֿפס ןייק רָאג זיא'ס .טכַאמסיורג

 הכרעמ ערעסעב ַא ,וויטַאלער ןוא ךרע יֿפל ,ןטיבעג עלַא ןיא רוטלוק

 ,2 *סוסָאלָאק-ןכש ריא ןוֿפ דנַאל םעניא יוװ

 ַא; ,סעצָארּפ רעשירָאטסיה ַא רָאנ ,לַאֿפוצ ןייק טשינ זיא סָאד

 ןוֿפ דוסי ַא ףיוא טיובעג ךיז הליחּתכל טָאה עדַאנַאק סָאװ םעד קנַאד

 יד ,ןרוטלוק ןוא ןכַארּפש עלעיציֿפָא ייווצ טימ טַאטש-רעקלעֿפ-יװצ

 םוש ןייק ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טינ ָאד טרעוװ ,עשיזיײצנַארֿפ ןוא עשילגנע

 ווו טקנוּפ ַא וצ זיב ןרילימיסַא ךיז לָאז יז ,עּפורג רעשינטע רעדנַא

 = "טעטיטנעדיא עלעניגירָא ריא ןרילרַאֿפ לָאז יז

 ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןוא ןדִיי יד, -- (יקסנַאשזַאה לאומש) ןילש ַאבַא !

 ,1929 ַײמ 29 סצרלא-סָאנעוב ,גנוטַײצ עשידיא יד ,"עדַאנַאק

 ןיא רוטַארעטיל-טלעװ :םאטש ןופ גַײװצ רעשידַאנאק, -- שטיוואר ךלמ

 ילֵא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ סקנּפ ,"שידִיי

 231 יז ,1 דנאב ,1965 קרַאיוינ ,סערגנַאק-רוטלוק רעשידִיי רעכעלטלעװ

 200 ןופ גנורעַײפ רעד וצ ,"עדַאנַאק ןיא ןדִייא --- שטיװָאניבַאר לארשי *

 ,1959 רעבָאטקָא 30 ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק ,בושי ןופ ןבעל שידִיי רָאי
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 טלקיװטנַא ןוא טרילומרָאֿפ יידיא עקיזָאד יד זיא שיטערָאעט
 ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא; .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןרָאװעג
 -עג ןֿפַאשעג זיא ַא"א ןלָאק ,ןרעוויקעמ ,ןקירטַאּפליק ,ןענעלַאק ,ןיאויד
 ןגָארטוצנַײרַא טכוז סָאװ ,םעטסיסלוש עלערוטלוקרעטניא יד ןרָאװ
 רעַײטשוצ םעד וצ גנונעקרענָא ןַא גנויצרעד רענַאקירעמַא רעד ןיא
 רענַאקירעמַא רעד ןבעגעג ןבָאה סעּפורג עשיסקַאז-שילגנע-טינ סָאװ
 ןוֿפ טכיל םעניא עגַאל יד רעטכינ טריזילַאנַא ןעמ זַא רעבָא ,רוטלוק
 -סיוא עשיטסימיטּפָא ןייק טשינ רָאג וצ ןעמוק ןעמ זומ ןטקַאֿפ יד
 זיב ןגָאז ןוֿפ ?"רעדירבפ דיל ןַײז ןיא ץרּפ .ל .י טגָאז יו .? "ןריֿפ
 ףרַאד סעירָאעט ענייש וצ ...דרע'רד וצ זיב למיה ןוֿפ זיא ןגָארט םוצ
 -ןביוא רָאנ טליּפשעגוצ יז ןבָאה שיֿפ ןיא .ןבעל סָאד ןליּפשוצ ךיוא
 ,ןטכורֿפ ןבעגעג ןוא ןעמונעגנָא ָאי ןבָאה ייז ּוװ .ןגעוו םינּפל ,קיֿפױא
 .עדַאנַאק ןיא זיא סָאד

 טרעיוהעג טשינ טָאה -- עניטנעגרַא וצ ךוּפיהל --- עדַאנַאק ףיוא
 ןוֿפ ,םוטנענַארַאמ ,םזיטיוזעי ,עיציזיווקניא רעד ןוֿפ טסנעּפשעג סָאד
 ןשידִיי ןוֿפ ןמיס רעטשרע רעד, תעב ."ןזעגוטרָאּפ, עטלעטשרַאֿפ
 -עגרָאֿפ ָאד זיא סָאװ ,הנותח עשידִיי ַא זיא סערַײא-סָאנעוב ןיא ןבעל
 -עג עטסכעה סָאד סָאװ תוֿפירח ַא רַאֿפ טלַאה'מ ןוא ?1860 ןיא ןעמוק
 רָאנ ,רעטסיולק ןכרוד טשינ ,הנותח עשידִיי ַא טביולרעד טָאה טכיר
 עסיוועג ןגָארקעג עדַאנַאק ןיא ןדִיי ןבָאה; ,* לַאנובירט ןכרוד (זיולב)
 -ַאב רעייז ןוֿפ ןטַײצ עטשרע עמַאס יד ןיא ןיוש טכער עכעלרעגריב
 -רעד שזַא דיי ַא זיא 1860 ןיא ןוא 21760 ןיא ,דנַאל ןיא ךיז ןצעז
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רוטַאלסיגעל רעשידַאנַאק רעד ןיא ןרָאװעג טלייוו
 רעד ןוֿפ טייהרעמ יד; שטָאכ לַײװ רַאֿפרעד זיא סָאד .* רעוװוקנַאװ
 ,שילגנע טדער ןוא דנַאל ןיא ןריובעג זיא גנורעקלעֿפַאב רעדַאנַאק

 ,י"נ ,ש"פ יד ןיא סעפורג עשינטע ערעדנַא ןוא ןדיי -- ןַאמרעש לאלצב *
 ,230 יז ,8

 -נע ענײמעגלַא ,"עגיטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רעד, --- םייהסוש .ל .א*
 ,342 'ז ,1957 י"נ ,/ה ןדִיי ,עידעּפָאלקיצ

 ,325 יז ,ז"ד ,"בושי רעשידִיי רעדַאנַאק רעד, --- גרעבנעזָאר .ל*



 11 םזילַארולּפירוטלוק ןופ רעפסָאמטא רעד ןיא יטיל דיי

 -ָאיַאמ עשינטע םוש ןייק ןַארַאֿפ טינ עדַאנַאק ןיא זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ
 רעביא ןוֿפ טײטשַאב גנורעקלעֿפַאב רעדַאנַאק יד -- עּפורג-טעטיר

 ," *סעּפורג עשינטע 0

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טייקכעלנע ךס ַא ָאד זיא רעבָא רַאֿפרעד
 -גַײא ךָאנ טֿפַאשקנעב רעד ןיא רקיעב ,עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד

 עיצוטיטסנָאק ריא רַאֿפ עזעט עשיכולמ רעניטנעגרַא יד .גנורעדנַאװ

 ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ; לַײװ ,"ןרעקלעֿפַאב טניימ ןריגער, זַא .1853 ןוֿפ

 ,סערגָארּפ ןוֿפ םיסינ ןזיװַאב סקוװ ןלענש רָאג זיב רעייז טימ ןבָאה

 5 "טלצוו רעצנַאג רעד ןוֿפ האנק ןוא גנוניוטש ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ

 סע .ןוויטַאיציניא יײלרעלּכ ךרוד קורדסיוא ןענוֿפעג עדַאנַאק ןיא טָאה

 סיורג טַאהעג טָאה עדַאנַאק; .ץנערוקנָאק יב ןטלַאהעג לָאמ וצ טָאה

 רעשידִיי רַאֿפ רענעלּפ יד ןיא עניטנעגרַא טימ ןרירוקנָאק וצ קשח

 -ַאֿפ טַאהעג ךיז טָאה שריה עד ןָארַאב טכלעוו טימ ,עיצַאזינָאלָאק

 -יא ףיוא טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעֶיצ טלָאװעג טָאה יז .טריסערעטניא

 םעד טימ ןוא דנַאל סעקערטש עקידיײל-בלַאה ךָאנ ןוא עקיזיר ער

 -סיוא ךיז טָאה ריא יװ ,ןגיוא עריא ןיא .טלעוו עשידִיי יד ןענעקַאב

 -עג ָאד טלָאװ ןָארַאב רעד ןעוו ,ךַאז עטוג ַא ןעוועג סע טלָאװ ,ןעזעג

 יז .ןדִיי ןצעזַאב וצ ףיוא לַאטיּפַאק ןקידנטַײדַאב ַא ןריטסעווניא ןעוו

 -טסעב םעד ןגײלוצרָאֿפ טיירג ןעוועג וליֿפַא קעווצ םעד רַאֿפ זיא

 ,?"*עבָאטינַאמ; ץניװָארּפ יד -- עדַאנַאקיֿברעמ לייט ןטרעקלעֿפַאב
 ןט19 ןיא גנורעדנַאװ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד ןיא ןח"יעדוי

 -געמ עלַאסָאלַאק עקיזָאד יד סָאװ ,ןרעױדַאב טרעדנוהרָאי ןטס20 ןוא

 -נַאליֿפ וצ גנוגיינ יִד .ןרָאװעג טצינעגסיוא טשינ ןענַײז ןטייקכעל
 ףיוא טזָאלרַאֿפ ןצנַאג ןיא ךיז טָאה'מ זַא ,וצרעד טריֿפעג טָאה עיּפָארט

 -עג ןויטַאיציניא עטַאוירּפ יד ןענַײז רַאֿפרעד .עקשוּפ-הקדצ רעד
= 

 ,2315 יז ,זיד 7

 8 ך. ןג 4106ע01 -- - 5145//8 ןק8/4 12 01420124010מ ןס011004 06 2
 116מ01102 ,4/06ת0זמ2 , 295. 45. מ22. 33.

 יוז ,1948 לָאערטנָאמ ,1 'ב ,עדַאנַאק ןיא ןדי ןופ עטכישעג -- קַאז .ג .ב?
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 םָארטש רעקיטכעמ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא .קידנרעיוד ץרוק ןעוו

 -סיורג עטלייצעג ןיא טלעטשענגּפָא ךיז רע טָאה ,עיצַארגימ-ןסַאמ ןוֿפ

 טלעוו רעשידַיי רעד ןיא רַאֿפרעד טָאה ןעמ ...ןטֹרָאּפ ןבָאה סָאװ ,טעטש

 ןטַײװ םעד ןיא סעינָאלָאק עשידִיי עסיורג, יד וצ טרעהעגוצ ּפַאנק ךיז

 -ייא טימ רָאנ ,ףליהטלעג רעדמערֿפ ןָא ענעֿפַאשעג ,"עדַאנַאק-ֿברעמ

 ללכב רעִירֿפ טָאה סָאװ ,טנַארגימע ןשידִיי ןוֿפ ןֿפַאשעג ,טעברַא רענעג

 ןילַא ןבָאה ייז --- טֿפַאשטריװדנַאל ןוֿפ טַאהעג טינ העידי םוש ןייק

 -לעֿפ יד ןטעברַאַאב ןעמונעג ןיײלַא ןבָאה ייז ,טקַאהעגסיוא דלַאװ רעייז

 -נערטש רעד ןוֿפ ןכָארבעג ,ןוא רעזַײה יד טיובעג ןיילַא ,ןעייז ןוא רעד

 ענעדײשרַאֿפ ףיוא גנודנעװשרַאֿפ-טֿפַארק רעטסיזמוא ןוא רוטַאנ רעג

 :ףליה םוש ןָא ,ליצ רעייז ףוס-לּכ-ףוס טכיירגרעד ,ןטנעמירעּפסקע

 רימ .1 *ףליה רעשינעמכַאֿפ ןָא ,סרעטייל עשינכעט ןָא ,ףליהטלעג ןָא

 -ידִיי יד ..,רערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג זיא ףוס רעד זַא ,רעטעּפש ,ןסייוו

 עניילק יד .עטכישעג רעד וצ טרעהעג עדַאנַאק ןיא עיצַאזינָאלָאק עש

 גנַאל טנעקעג טשינ ןבָאה ,דנַאלנזיר ןרעביא עטיירּפשעצ; ,ךעלעֿפַײה

 עכלעוו ,יד ןוֿפ ךס ַא ,טייקמַאזנייא יד ןגָארטרעבירַא ןוא ןטלַאהסיוא

 -לעוו עטכידעג יד ןיא ןוא רעדלעֿפ יד ףיוא טיורב ןענוֿפעג ָאי ןבָאה

 ןוא טיונ רעקיטסַײג רעד ןלעטשנגעק ךיז טנעקעג טשינ ןבָאה ,רעד

 יד ןיא קעװַא ןענַײז -- הֿביֿבס רעשידִיי ַא ךָאנ טקנעברַאֿפ ךיז ןבָאה

 -ידיי ןייק ןענעק ןבעל שידִיי ןָא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןוא .טעטש

 ןעק לוש עשידִי ַא ןָא יו טקנוּפ ,ןבַײלב ןבעל טשינ סעינָאלָאק עש

 ןוֿפ ,עּפָארײא-חרזמ ןוֿפ ןטנַארגימיא רַאֿפ ןעַײדעג טשינ ֿבזעי ןייק

 ללּכ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ןטסינָאלָאק טריברעוו ךיז ןבָאה סע עכלעוו

 ןעוועג זיא רעדניק עשידִיי יד ןעִיצרעד וצ ױזַא יו עגַארֿפ יד; ,לודג

 עגַארֿפ יד זיא ץניוװָארּפ ןייק ןיא רעבָא ,ֿבושי ןרַאֿפ עגַארֿפ עקיטכיוו ַא

 11 "קעביווק ןיא יו םעלבָארּפ ַאזַא ןעוועג טינ גנודליב רעניײמעגלַא ןוֿפ

 ,געװ רעד ,"עיצַאזינָאלָאק עשידִיי עטַאװירּפ , -- ןַאמסָארג רימידאלװו 0

 ,21---20 יוז ,5 'נ ,1924 ןילרצב

 ,152--2150 'זז ,1925 ָאטנָארָאט ,עדַאנַאק ןיא דיי רעד -- ןַײװניײר םהרבַא'?
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 -נַארֿפ ןזעיווצ ץנערוקנַאק רעד ןוֿפ .ןעמעטסיס-לוש ייווצ יד תמחמ -

 רעדמערֿפ רעד .ןסָאנעג ךס ַא רעייז שידִיי טָאה שילגנע ןוא שיזייצ

 ןוֿפ ןגױא יד ןיא שידִײ ןוֿפ תוֿבױשח יד ןביוהעג טָאה ףמַאקנכַארּפש

 ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה תוֿבישח עקיזָאד יד .עדמערֿפ ןוא ענעגייא

 ,עדַאנַאק ןוֿפ סערעֿפס עשילגנע יד וצ ךיוא

 ,זיא עדַאנַאק ןיא רוטלוק רעשידַיי ןוא שידִיי רַאֿפ טַאמילק רעד

 .תומוקמ ערעדנַא ןיא יו רעסעב ,ןכב

 -ליּפעג רעד ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא זיא עניטנעגרַא ןיא תעב

 "ייז ,ץנַארעלָאטמוא סעינַאּפש-טלַא ןוֿפ ןטָאש ןיא ,ץנַארעלָאט רעטלוּפ

 -טנַא ןוא ןטלַאהנָא ןליוו ייז ביוא ,ךיז ןרילָאזיא וצ טגיינעג ןדִיי ןענ

 וליֿפַא ןענַײז רַאֿפרעד ןוא ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ןעלקיוו

 רעזעיגילער וצ רוטלוק עשידִיי ןבַײרשוצוצ טיירג ןדִיי עכעלטלעוו

 טשינ ןטלַאה סָאװ יד ַײב וליֿפַא ,עדַאנַאק ןיא ןדִיי ַײב זיא ,קיטקַארּפ

 ןוֿפ עיצקעטָארּפ רעד רעטנוא טכער ,ןלַאעדיא-סקלָאֿפ ןוֿפ קירעביא

 "וצ ,םזילַארולּפ-רוטלוק ןוֿפ טַאמילק ןיא ,םזילַארעביל ןשירָאטסיה

 ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ וצ קיטקַארּפ עזעיגילער לָאמ וצ ןבַײרשוצ

 עשידִיי עטשרע יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג רַאֿפרעד ןענַײז עדַאנַאק ןיא

 ,ןלושקלָאֿפ עשידִיי עסיורג עטשרע יד ןוא עקירעמַא ןיא ןלושגָאט

 טיג עיצוטיטסניא עשיכולמ ַא סָאװ ,לעּפתנ טשינ ןעמ טרעוו ָאד ןוא

 ַא רעדָא ,(רעגייטש א ,שטיװַאר ךלמ) רעבַײרש-שידִיי ַא עימערּפ ַא

 זיא סָאװ ,הבר שרדמ יװ קרעוװ ןקידשדוק-רֿפס אזַא רַאֿפ עידיסבוס

 יד שידִיי ףיוא ןגָארטוצרעבירַא ןעוטֿפױא עטסקידנטַײדַאב יד ןוֿפ;

 רָאג לָאמ וצ ,12 "הריצי רעלַאנָאיצַאנ רעטלַא רעזדנוא ןוֿפ קרעווטנורג

 ,קלָאֿפ ןשידַיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו ידי ןיא ךובנרעל ַא רַאֿפ

 םיטרּפ עכעלטע ןיא עדַאנַאק ןיא ֿבושי רעשידִי רעד זיא םורַא ױזַא

 דנַאל ַא לָאמ עלַא ,עדַאנַאקק .טלעוו רעד ןיא רעטסטריגעליווירפ רעד

 ןוֿפ ןטנַארגימיא יד טקיטומרעד טָאה ,ןּפיצנירּפ עשיטַארקַאמעד טימ

 ןופ "הבר שרדמ, ןגעװ רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןופ ןָאקיסקעֶל

 ,419 דומצ ,1958 י"נ ,דנַאב רעט2 ,ק"וק ידי !װלַא ,יקסנוד ןושמש



 יקסנַאשזָאר לאומש 14

 -עגייא ערעייז טימ ָאד ךיז ןבעלוצסיוא ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ

 ןעלקיװטנַא רעטַײװ ןוא ךַארּפש רענעגייא רעייז טימ ,סעיצידַארט ענ

 ,15 *רוטלוק ענעגייא רעייז ָאד

 תונורפח ןוא תולעמ רעדָא םזילַאפרעװינוא ןוא םזילַאקָאל
 טפַאשתונכש רעכַײר ןוֿפ

 טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ ,דנַאלטיזנַארט ןייק טשינ זיא עדַאנַאק םגה

 ןעמ .סרעבַײרש עשידִיי ךס ַא ןוֿפ ןבעל םעניא עלָאר ַאזַא טליּפשעג יז

 -גָארָאט רעדָא לָאערטנָאמ ןייק *ןרָאֿפרַאֿפ, רעדָא *ןרָאֿפעגנַײרַא; זיא

 -רעב ןיא ןרָאי ןבילבעג *קידנרָאֿפכרוד; לָאמַא זיא ןעמ יו טקנוּפ ,ָאט

 ךיז לָאז'מ יצ ,טֿבושיעג ךיז טָאה ןעמ .סנגעוורעטנוא .זירַאּפ ןוא ןיל

 -גיילק רענענוֿפעגּפָא רעד ןוֿפ טַאהעג האנה טָאה ןעמ םגה ,ןֿבוזשינַײא

 ןכש רעקידהווַאג ,רעכַײר ,רעסיורג רעד .טייקשימייה רעקידלטעטש

 ןענָאילימ, יד ןוֿפ סעיזוליא טכַאמעג ךיז טָאה'מ .טעינַאמעג טָאה

 "ירד רעדעי ןוא --- טָאטשטלעװ עטסערג יד; ?טייקיניילק ַא ,?ןדִיי

 עסַאמ יד ןעוו ,טַײצ ַא ןעוועג זיא סע .,,*!דָיי ַא זיא רעניווונַײא רעט

 טגָאזעגוצ ןעמ טָאה עסַאמ רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,עטנסחי ַא ןעוועג זיא

 רעשידיי רַאֿפ זַא ,ןזיוועג רעבָא טָאה טַײצ יד .ןקילג ענרעדליג עלַא

 "יזיר רעד; יוװ ןָאטעגֿפױא רעמ םיֿבושי עניילק ןבָאה רוטלוקסקלָאֿפ

 -גטכַארט .עקיריא סָאד ןָאטעג טָאה עיזוליא יד רעבָא ."רעטנעצ רעק

 רעד ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז ןעמ טָאה ,טָאטשסיױרג רעד ןוֿפ קיד

 ַא .םזילַאיצניװָארּפ יו ןעזעגסיוא טָאה טזילַאקָאל ,הֿביֿבס רענעגייא

 טָאה ,סָאמטָאק ,הנֿבל ,ןרעטש ,ןוז וצ געיעג ןיא ,ץרַאמשטלעוו רעַײנ

 -שירַאטעלָארּפ ןוֿפ הדירי רעד ךָאנ ,ןרעדָאמבש ןרעדָאמ ןעזעגסיוא

 .טייק

 רעשידִיי רעד ןוֿפ טייקסיורג יד זַא ,ןענָאמרעד וצ רעבָא יַאדּכ

 רעד ךרוד דָאױג טייקיבייא רעד רַאֿפ ןטכױלעגֿפױא טָאה רוטַארעטיל

 ו
1 

 ,21 יז ,1974 געפיניו ,גַאלרַאפ-ץרּפ ,קלָאפ עקידבעעל סָאד -- קיליײה .ש 5
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 "-חרזמ רעד ןוֿפ טײקלוֿפרילַאק רעשיֿפַארגָאנטע רעד ךרוד ,טֿפַאשדנַאל
 -ניטע ,ןדלעֿפנסקַא ןלעטשרָאֿפ ןעד ךיז ןעמ ןעק .טלעוו רעשלעּפָארײא
 רעייז ןָא -- ןשַא םולש ,ןעמכילע םולש ,ןצרּפ ,ןעלעדנעמ ,ןרעג
 זיא ?םזילַאיצניוװָארּפ; ןַײז טימ עלעטעטש עניילק סָאד ?טֿפַאשדנַאל
 -וצסױרַא ףיוא ךלמה ךרד רעד ןעוועג םילודג ערעזדנוא רַאֿפ ךָאד
 עלַאסרעווינוא וצ --- טלעוו רעטיירב רעד וצ ןבעל עשידִיי סָאד ןריֿפ
 | !ןעיידיא

 סָאד ןעוועג זיא'ס רענעסעזעגנַײא סָאװ זַא ,שיטסירעטקַארַאכ
 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןעוועג זיא עזָארּפ רעמ ץלַא ,ןבעל ןשידִיי
 סָאד זיא סע שידִַי רעקינייו סָאװ ןוא טסעֿפ רעקינירו סָאװ ןוא .רוט
 -יל רעזדנוא טָאה רעדיל רעמ ץלַא ןוא עזָארּפ רעקינייו ץלַא ,ןבעל
 ׂ ,רוטַארעט

 א רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ גָארטַײב רעד זיא עדַאנַאק ןיא
 יו ךָאנ רעמ ךס ַא תומּכ ןיא ,עזָארּפ ןיא יו עיזעָאּפ ןיא רעסערג ךס
 רעצנַאג רעד וצ ןרעהעג עכלעוו ,ןטעָאּפ עכלעזַא ןַארַאֿפ .תוכיא ןיא
 .עדַאנַאק וצ יו רעקינייו טשינ ןֿפוא םושב רוטַארעטיל רעשידִיי
 טמענרַאֿפ ייז ַײב אקווד רעבָא .ןרָאק לחר ןוא שטיװַאר ךלמ :אמגודל
 ַא טוַײװַאב סע בוא .טרָא קינייװ רעייז וויטָאמ רעשידַאנַאק רעד
 ,ןטַײז טנזיוט ייווצ עּפַאנק ןיא ,טסעמרַאֿפ ןסיורג ַא רעייז ןוֿפ ןַאמָאר
 ןכָאנ רָאי קיצנַאװצ ,שזדָאל ןברוח ןוֿפ סע זיא ,סברַאֿפנעזָאר החח
 ,ןברוח

 -ינַאגרָא ןוֿפ טמוק רוטַארעטיל רעד ןיא םזילַאקָאל לֿפיװ ףיוא

 ןוֿפ טעָאּפ רעטסגנַיי רעד טזַײװ ,דנַאל םעניא טייקטבעלעגנַײא רעש
 רעדָא שילגנע ףיױא טצעזעגרעביא .עקלַאטשירק ןרהַא ,עדַאנַאק
 -רַאֿפ ענַײז ןוא דנַאל ןשיטנַאגיג םוצ ןענמיה ענַײז ןלעוו ,שיזײצנַארֿפ
 -יוא רעד וצ ןרעוו טנכעררַאֿפ רעכיז סעיצַאירַאװ-רוטַאנ עטסנדייש
 -רָא ןיא ךַײר ןענַײז סע יו טקנוּפ .קיּפע רעשידַאנַאק רעטסשיטנעט
 ןיא ןֿפַאש סָאװ ,סרעבַײרש עשידִיי עטסקיטכיוו יד טירָאלָאק ןקיט
 ַא ,ןיילק השמ-םהרֿבַא ,ייז ןוֿפ רעטסטלע רעד זיא ױזַא .שילגנע
 טנכייצ, רעכלעוו ,רָאסעֿפָארּפ-טעטיסרעװינוא ןַא ,ינויצ רעצלָאטש
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 ןוא טֿפַארק ןַײז טימ ,געמרַאֿפטרָאװ ןוא עיצידורע ןַײז טימ סיוא ךיז

 -- ױזַא ,14"השורי רעשידִיי ןַײז רַאֿפ גנורערַאֿפ טימ ,םעטיר ןשילביב

 -טלעטש רעכלעוו ,רעלשטיר יכדרמ זיא -- קיטרָא רעמ ךָאנ ןוא

 וליֿפַא ןוא םַאטש רעייז טימ ךיז ןעמעש עכלעוו ,ןדִיי קזוח ףיוא סױרַא
 -נעטיוא רַאֿפ טנכעררַאֿפ ױזַא ןרעוו עדייב ןוא ,1* ןעמָאנ רעייז טימ

 זיולב טשינ טריטנעזערּפ ןרעוו ייז זַא ,ןטסירטעלעב עשידַאנַאק עשיט

 ןוא שיֿפ ןוֿפ יד ןיא ךיוא טרעַײנ ,עדַאנַאק ןוֿפ סעיגָאלָאטנַא עלַא ןיא

 ,דנַאלגנע

 ןיא טרָאװ ןשידִיי םעד רַאֿפ זיא קרָאי-וינ ןוֿפ טייקטנעָאנ יד

 םעניילק ןרַאֿפ זיא'ס ליווו יו .הלעמ יוו ןורסח רעמ ןעוועג עדַאנַאק

 עטנרעלעג ןוא סרעבַײרש עטנַאקַאב ייר ַא ןוֿפ ןעניווװ סָאד ןעוועג ֿפושי

 יז ןבָאה ,ןענרעלוצּפָא סָאװ ייז ןוֿפ ןעוועג זיא סע ןוא ,קילַײװטַײצ

 ןיא רענעייל רעשידִיי רעד .רעטַאעט ןיא ןלָארטסַאג יו טקריװעג

 -ערג יד ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןעוועג היחמ עקַאט ךיז טָאה עדַאנַאק

 יד יװ רעִירֿפ לָאמ וצ קרָאי-וינ ןוֿפ ןעגנוטַײצ ערעכַײר ןוא ערעס

 יד ןצַאשרעד טשינ ַא טכַארבעג טָאה סָאד רעבָא ,רעטעלב עקיטרָא

 ,םזיבָאנס ַא ןֿפַאשַאב טָאה ץנערוקנָאק יד .ןעגנוגנערטשנָא עקיטרָא
 ,ויסנ ןוֿפ ןרָאי ןיא ,טַײצסיזירק ןיא ךעלרעֿפעג זיא סָאװ

 יד ןוֿפ ןרָאטקַאדער יד סָאװ ,לַאֿפוצ ןייק טשינ טמיטשַאב זיא'ס

 -יטסילַאעדיא ןעוועג ןענַײז עדַאנַאק ןיא ןעגנוטַײצ עשידִיי עכעלגעט

 רַאֿפ הלוגס עּפַאנק ַא ןענַײז עכלעוו סעיציבמַא טימ ,סרעביײרש עש

 זיולב טשינ ןַײא-טלעטש ,גָאלָאקיזומ ַא ,שטיוװָאניבַאר לארׂשי .הסנרּפ

 ןריט יד ךיוא טלַאה רע רָאנ ,ןָאטרוטלוק ַא םולָאק ןכעלגעט ןַײז ןיא
 "עג ןוא (שטיװַאר ךלמ ,בילטָאג .י .נ ,לַאגיס .י .י) ןטעָאּפ רַאֿפ ןֿפָא

 ַא טרעוו (קַאז .ג .ב ןָאט םעד טיג סע סָאװ ןיא) גנוביירש-עטכיש

 14 ןאסנגמ 560עע -- 1116 (08/016 (000/06400 10 1 1101 1

 6067 0'1:110104111. 0000190'1, 1,000, ןאסוש עס, (0440964 מנטסעפ1לע 1658,

 1967, טמ. 933

 15 ?ןס8 ס} 1006 5 8110: 5101165, 68. ןסממ ?טסמסע 1:0040מ 1959

 --א10ע06081 1016 -- 1106 010641 04 210:0מ6/ (2110804 , ס. 1954
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 ןעגנערבנַײרַא טריבורּפ ןײרנַײװ םהרֿבַא .עמעטי-גנוטַיײצ עטבילַאב

 -ַאמעט רעקיטרָא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ?לַאנרושז רעשידיא, רָאטנָארָאט ןיא

 ןושרג טָאה רעטעּפש תעב ,עטכישעג ןבַײרש סָאד יוװ טקנוּפ ,קיט

 רעד ןוֿפ םינהּכ יד רַאֿפ םזַאיזוטנע ןַײװ טכַארבעגנַײרַא ץנַארעמָאּפ

 רָאטקַאדער רעד ןוא .םילודג יד קידנעגניזַאב ,רוטַארעטיל רעשידִיי

 טֿפור ,ןעשטלעז יכדרמ-ןועמש ,*טרָאװ עשידִיי סָאד; רעגעּפינױװ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןגיינוצּפָא טשינ "אחרוא ֿבגַאש םולָאק ןגנַאלנרָאי ןַײז טימ

 טַאמילק םעד ןֿפַאשעג ןבָאה ייז ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ רעלענָאיצידַארט

 .עדַאנַאק ןוֿפ ןעלקניוו עלַא ןיא שידִיי תֿבהַא ןוֿפ

 -וקעגנַײרַא ןענַײז ןרָאי יד ןיא טקנוּפ סָאװ ,טליּפשעגוצ טָאה סע

 ןיא טכוזעג טײקשירעֿפעש רעייז ןבָאה סָאװ ,עלעוטקעלעטניא ןעמ

 -"וטש ענַײז טימ ןדנוברַאֿפ תודמול סקינטָאלז בייל-הדוהי .רָאלקלָאֿפ

 לעיצעּפס .:* קלָאֿפ ןוֿפ הרות רעד וצ טֿפַאשביל יד ןֿפיטרַאֿפ סעיד

 ןיא ךיז ןטסענ סע רעכלעוו קנַאד ַא ,לוש עשידִיי עַײנ יד וצ-טניד

 ,טסַײגכוז --- ןוא ורמוא ןשירעבַײרש טימ ןגָאגַאדעּפ ענעביוהעג ֿבושי

 ןַײרַא-טליּפש סָאװ ,רעטכיד רעד ןוא .במָאלָאג םהרֿבַא :רעגייטש ַא

 / ,רעבליז ןוא דלָאג ליוו'ס רעוא :טגניז ,טײקכעלמיטסקלַאֿפ רעד ןיא

 ,,1' *ןר לקניוו ַא זיולב / ,קינדנו-ענ רעד ,ךיא // --- וצרעד ךס ַא ןוא

 "עג ןיוש זיא טַײצ יד; זַא ,רעקיטירק רעשירענַאיּפ רעד טלַאה

 -עג ןבָאה עכלעוו ,סרעטכיד ענעדײשרַאֿפ יד ןעלמַאזוצֿפױנוצ ןעמוק

 ףרַאד'מ ןוא ,"גנוטכיד רעשידִיי רעדַאנַאק ַא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא טגייל

 -גרַאב ןוֿפ רָאנ טשינ טײטשַאב רוטַארעטיל ַא? זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא

 -עה עכלעזַא טלעטשעגרָאֿפ 1924 ןיא ןיוש טָאה רע ןוא :1* ?ןציּפש

 -- .1927 לָאעהטנַאמ ,1 'ב ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ -- טעזלע הדוהי 5
 יי :המדקה) 1937 געּפיניװ ,ןטַײז 200 ,לאװק ןשידי םענופ -- רעלימ םולש
 ,(טעזלע

 -טנָאמ ,"עקשזעטס ַא? ,"רערעדנַאװ רעגנוי א ןיב'כ, --- ריפַאש .מ ,מ?/
 .10 יז ,1940 לָאער

 לָאערטנָאמ ,עדַאנַאק ןיא רעטכיז עשידוי -- לַאטיװןַאמרעזיק .ח .א 5

 ,10--9 יזז ,4
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 רעבָא טניײשרעד רעִירֿפ רָאי עכעלטע טימ םיוק .גנילדנעצ ַײרד רעכ

 -עטשֿפױנוצ רעד ןוא רוטַארעטיל עשידִיי ןענרעל וצ דנַאב רעטסוי ַא

 טקעטיכרַא רעד זיא עיטַאמָאטסערכ רעקיגָאװ רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעל

 דנַאב םעד ןיא ןוא ,לָאערטנָאמ ןיא ןזעוולוש ןשידִיי םענרעדָאמ ןוֿפ

 רָאנ .15 עדַאנַאק ןוֿפ רעבַײרש רעשידִיי ןייא ןייק ןטָארטרַאֿפ טשינ זיא

 -ּפער ךעלגעמ יוװ ןַײז וצ טימַאב ךיז רימ ןבָאה; ןרָאי ןוֿפ גנַאג ןטימ

 ;20"ףֿפַאש שירַארעטיל רעדַאנַאק ןעלגיּפשּפָא ךיוא ןוא וויטַאטנעזער

 ,זיא ךוב עקיזָאד סָאד .עדַאנַאק ןוֿפ 14 ןענַײז סרעבַײרש 53 ןשיווצ

 .עיטַאמָאטסערכ ַא יוװ ןעניד וצ ,לוש רעד וצ טליצעג ךיוא ,קיטנָאק

 !ָאד ןענַײז רימ :רעקידנגָאזליֿפ ַא זיא לטיט רעד

 קעטָאילביב-סקלָאֿפ רעד ןוא ןלושקלָאֿפ יד םורַא ךָאד ןענַײז

 ןענַײז ייז .עדַאנַאק ןיא סרעבַײרש עשידִיי עטסעב יד ןגיטשעגֿפױא

 טימ ןדנוברַאֿפ ךיז ןבָאה ייז לַײװ ,םיֿבשוּת ןרָאװעג רַאֿפרעד רשֿפא

 -קיטֿפערק ערעזדנוא ןוֿפ רענייא לַאגיס .י .יא זיא ייז ןוֿפ ,לוש רעד

 רעדיל רעמ ןבירשעגנָא טָאה סָאװ טַאנגַאמ-רעדיל ַא ..,ןטעָאּפ עטס

 ןעניקשוּפ ןוֿפ רעדָא ,ןעמונעגנעמַאזוצ סטעיק ןוא ןָארַײב ,ילעש ןוֿפ

 רעד רַאֿפ שדוק-ןורָא ןַא זיא לַאגיס .,?:*ןװָאטנָאמרעל טימ ןעמַאזוצ

 | : 6  ,.לוש(רעשידיי

 רָאלקלָאֿפ ןשידִיי ןגעוו ,לוש רעשידִיי רעד ןגעוו טדער'מ זַא ןוא

 -ַאעט עשידִיי סָאד זַא ,ןרעוו טגָאזעג לָאז ,עיזעָאּפ רעשידַיי ןגעוו ןוא

 טשינ רָאג עיסעֿפָארּפ רעד ןוֿפ חוּכ ןטימ עדַאנַאק ןיא טָאה סָאװ ,רעט
 ?עיצילַאָאק; רעד טימ ןָאטעגֿפױא שּפיה רָאג טָאה ,ןָאטוצֿפױא ןזיוװַאב

 328 ,לייט רעט3 ,עיטַאמָאטסערכ 'טיל ,טרָאװ סָאד -- ןַאמסַײװ המלש 5
 ,ןויצײלעוּפ ןוא דנַאברַאפ-רעטעברַא ינָאיצַאנ-שידי ןופ ןלושקלָאפ ידָיי ירַא ,יזז

 | ,1931 יינ

 ,ןטַײז 202 ,יטיל 'רִיי ןופ עיגָאלָאטנא ,!ָאז ןענַײז רימ -- שזדיעק ףסוי 0

 יי ,1973 לָאערטנַאמ

 ,1947 י"נ ,1 'ב ,ןעמונעג ךות ןיא ,ײלַאגיס .י .יא --- ןײטשטַאלג בקעי 1

 ,170 יז
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 ןעוו ,,,22 *לטעטש ןיא הנותח? עתמא ןַא -- םיֿפתוש ירד יד טָא ןוֿפ

 טימ ןעמַאזוצ םידימלּת ןליּפש ןעלבמַאסנַא עכלעזַא ןיא זַא ,וצ-טיג'מ

 -ַאב א ןליֿפ סרעוטלוש ןוא סרערעל עשידִיי; ןענעק ,ןרעטלע ערעייז

 ,23 *טײקנדירֿפוצ ןוֿפ סָאמ עקידנטַײד

 -ריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא גנודליב ןוֿפ טַאמילק ַאזַא ןיא

 -החמׂש סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע-סקלָאֿפ יד ןרעוו ןֿפַאשעג לָאז סע זַא ,ךעל

 ןוא ,ןורּכז ןכעלרעדנּוװ ןַײז ףיוא טיובעגסיוא טָאה ַאקשורטעיּפ םינוב

 -טנירג יד; ,תוינסעמ דנעב 6 יד ,קרעווניורק ןַײז ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 ןיא ירדס השש יד ןוֿפ גנושטַײטרַאֿפ עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסכעל

 ,הבר שרדמ ןַײז טימ יקסנוד ןושמש טכיירג רעטַײװ ךָאנ ,24*שידִיי

 רעזדנוא .2ךנּת סעשָאוהי; ךָאנ גנוטסעמרַאֿפ עטסערג יד ֹויא סָאד

 -ילַאער יד זיא'ס .תודמול טימ טֿפּתושרַאֿפ ָאד זיא טײקיכַארּפשיײװצ

 רעכיוה א ףיוא זעטניס ןלַאנָאיצַאנ רעוונוא ןוֿפ טסַײג םעניא גנוריז

 רַאֿפ טײקכַײר רעד טָא ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז טליוו סע ןואא -- הגרדמ

 25 *רוטַארעטיל רעד

 תודמול ,טײקידענשַאּפערַאה ,ךשמה ןוֿפ טסַײנ ןיא
 םםוילַאוטקעלעטניא םענרעדָאמ ןוא |

 ,ןטנעמירעּפסקע עשימָאנָאקע-לַאיצָאס עקיטרַאנדײשרַאֿפ יד
 ןוֿפ רעֿפסָאמטַא רעד ןיא עדַאנַאק ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז עכלעוו

 יא זַא ,ןבעל ןשידִיי םעניא טקריוועגסיוא ױזַא ךיז ןבָאה ,םוילַארעביל

 "ומ ,ןַאמרעסַאװ ארָאד ןופ טריסישזעה ,רָאלקלָאפ ףיוא טיובעג לקַאטקעּפס 22 |

 ,מ .מ ןוא דיסח .מ ןופ רעַײטשוצ רעשיטעָאּפ ,ןייטשניבור ילא ןופ טרישזנַארַא קיז
 טריװַארג ןעגנַאזעג ,לָאמ גנילדנעצ עכעלטע גלָאפרעד סיורג טימ טליּפשעג ,ךיפאש

 | | ,1970 לָאערטנָאמ ,טַאלּפ א ןיא

 םולש ,סקנפילוש ,ײלָאערטנַאמ ןיא ןלושגָאט עשידִיי, --- ןַאמסַײװ המלש

 ,433 יז ,1946 ָאגַאקיש ,ךובלמאז ,טוטיטסניא-סקלָאפ םכילע

 'װלא 'רא .דנאב רעט7 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעַײנ רעד ןופ ןַאקיסקעקל +

 ,154 םולָאק ,1968 י"נ ,סערגנָאק-רוטלוק ידָיי
 ,30 'ז ,1946 י"נ ,ךובסנבעל ןַײמ ןופ -- ןינַײרב ןבואר
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 -כיוה ןוא טעּפמיא ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא סע

 יד ןטלַאהעג רעַײט טָאה סע יא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנודליב

 יד ןענַײז עניטנעגרַא ןיא תעב .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ סעיצידַארט

 ןעמוקעג עסַאמ רענשַאּפערָאה רעד ןיא ןצנעדנעט עלַאנָאיצַאנ עטשרע

 יד ןשיװצ דָארג עדַאנַאק ןיא ייז ןעמוק ,סעיגָאלָאק-רַארגַא יד ןוֿפ

 געּפיניוו ןיא ךיז ןעניֿפעג 1914 ןיא ןיוש .סרעטעברַא עשיטָאטש

 ,עטמיטשעג לַאנָאיצַאנ עכלעזַא ,ןטסילַאיצָאס ,ןלַאקידַאר יד ןשיווצ

 ןדנירג ייז ,גנויצרעד טימ ןבעגעגּפָא ךעלכַאזטּפױה ךיז ןבָאה; עכלעוו

 ,ל .י יד ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,לוש עלַאקידַאר עשידִיי יד

 ,25 "טּפורג 'מַארד ַא ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ַא ךיוא ןדנירג ייז ,לוש-ץרּפ

 ןַײז ןעק .סעקינשַאּפערָאה ןוֿפ םתוח רעד טגיל עדַאנַאק ףיוא

 -וצ דניק עשידיגנ סָאד וליֿפַא טרעוו טַאמילק ןרעביא לַײװ ,רַאֿפרעד

 סָאװ ,זַײא סָאד ןקַאהעצ ףרַאדמ ?עצײלּפ ַא ןבעג; וצ טניווװעג

 -נַײרַא םַיײב יינש םעד ןרעקרַאֿפ ןוא ,ןבעל סָאד רַאֿפעג ןיא טלעטש

 -ַאז ַא ןיא ןייג סָאד ןיוש .םוי לכב הׂשעמ ַא זיא בוטש רעד וצ גנַאג

 -ילק-רעטניוו רעקידתוירזכַא רעד ..טעברַא ערעווש ַא זיא עכורעוו

 ןעמ טרעוװ רַאֿפרעד .טײקמַאזטעברַא וצ ןשטנעמ םעד טיצרעד טַאמ

 ןיא יװ ןעגנוגנערטשנָא עשיזיֿפ ןוֿפ לעּפתנ רעקינייו עדַאנַאק ןיא

 -ַאנַאק ןיא ןענַײז רַאֿפרעד ,,.טײקלוֿפ וצ ןבַײרט ןציה יד ּוװ רעדנעל

 ףיוא ןיוש ןבעל סָאװ עכלעזַא וליֿפַא ,ןדִיי עשיטַאבעלַאב עלַא עד

 עֿבטב ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוגנערטשנָא וצ ךיוא טגיינעג ,ןטיירג םעלַא

 .."הרירב ןיאב; סרעטעברַא רעדָא םינצבק ןוֿפ *עיגעליווירּפ, יד

 ששידִיי עניילק עלַא ןוֿפ סָאװ ,לַאֿפוצ ןייק טשינ רעכיז זיא סע ןוא

 ןוֿפ ןדַיי ןגיוצעגוצ ערעדנַא יד יו רערעמ עדַאנַאק טָאה סרעטנעצ

 ןרעטש החּפשמ יד; .,החּפשמ ןייא .-- אמגודל ,תודמול ןוא הרוּת

 תורוד ַײרד טלייצ ,לָאערטנָאמ ןיא טציא ,ץיוועשיט ןוֿפ טמַאטש סָאװ

 ןרעטש םהרֿבַא 'ר רעטָאֿפ רעד :סרעיצרעד ןוא סרעבַײרש עשידִיי

 ,"געפיניװ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד, --- (יקסלַאג) לייג שרעה
 ,1970 'גיוו ,עדַאנַאק-ברעמ ןופ טפַאשלעזעג עשירָאטסיה עשידוי ,(טריפַארגָאימימ)
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 ,ןרעטש םולש ,ןרעטש לאיחי ,רעּפיז ֿבקעי --- רעדניק יד ,ל"ז א"טילש

 "ייא יד ;רעדרַאמ עינעה ,עקלַאטשירק הרֿפש ,ןרעטש לארׂשי ר"ד
 -לָאג יד ןוא ,?7 *עקלַאטשירק לבייל ,עקלַאטשירק ןרהַא -- ךעלקינ

 ,םיטילּפ ןענַײז טסיזמוא טשינ ..,רעטַײװ ךָאנ ךיז טיצ טייק ענעד

 ןטרָאד ןעמוקעג ,עדַאנַאק ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,םינבר רקיעב

 ןעוועג ךָאד ןענַײז .םונהיג ןשיצַאנ ןוֿפ ןרַאומעמ ךרוד קורדסיוא םוצ

 רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןבעל ןשידַיי ןוֿפ ןעגנוניישרעד עוויטיזָאּפ;

 ַא ,גנוניישרעד ַא זיא ןײלַא רבחמ רעד זַא טרֿפב .,25ײעכַאּפע-יצַאנ

 טרָאװריֿפ םעניא טגָאזעג טרעוו סע יוװ ,*עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג;

 ןכיוה רָאג ןוֿפ טנעמוקָאד רעכעלשטנעמ ַא? זיא סָאװ ,ךוב םעד ןוֿפ

 | 2 *טרעוו

 ןיא טגיײלעגנָא רעייז זיא תוֿפירח ,תודמול ,ןסיוו שידעּפָאלקיצנע

 -קעלע רעד ,גרעבנעזָאר .ל טצַאשעג ךיוא טרעוו רַאֿפרעד .עדַאנַאק

 ,ֿבושי ןוֿפ קיטסיטַאטס:עיֿפַארגָאמעד רעשידִיי רעד ןוֿפ חומ רעשינָארט

 "רעד .סערגנַאק ןשידִיי רעדַאנַאק ןוֿפ רעשרָאֿפ ןוא רעקימעדַאקַא רעד

 יד ןוֿפ רערעל ַא ,רעמרעל רוטרַא רָאסעֿפָארּפ ןסחי ַאזַא זיא רַאֿפ

 -שרָאֿפ ןוֿפ רעריֿפנָא ןַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןליױּפ ןיא ןלוש-*ָאשיצ;,

 "ער רעקעביווק רעד ןוֿפ רעבעגטָאר ַא ןוא טעטיסרעווינוא ןיא טיבעג

 עטסכעה יד ןיא ןַײז יא .ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןיא גנוריג

 זעידַאנַאק :ןַײז טניימ --- שידַייבש שידִיי ןַײז יא ,סערעֿפס עזשימעדַאקַא
 ,עידַאנַאקבש

 -יט ןופ צ"ומ ןוא טחוש ,ל"ז ןרעטש םהרבא יר, -- עקלאטשירק םולש 7

 ,רעּפיז ֿבקעי ידער ,ץיװישיט סקנּפ ,החּפשמ רעשירארעטיל א ןופ שאר ,"ץיוויש

 זיא ןרעטש לאיזי זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדכ --- ,154 יז ,1970 --- א"לשת ,ביבָא-לת
 רדח ַא ןופ גנובַײרשאב, א ,ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיװ רעייז ייווצ ןופ רבחמ רעד
 ענליװ ,ָאװַלי ןופ קיגָאגַאדעּפ ןוא עיגָאלָאכיסּפ רַאפ ןטפירש ןיא ,יײץיװעשיט ןיא

 ,1948 י"נ ,רעטעלביָאװיי ןיא ,"שרדמ-תיב ןוא רדח,, ןוא ,23

 יצַאנ רעד ןיא ןדִי ַײב ןעמעלבָארּפ עשיטע -- ןײטשנערָא ןימינב רייד 5

 | ,1961 לָאערטנָאמ ,6 יז ,עכָאּפע
 == .1944 ה"שת'ה ,לָאטרעמָאי ןשיצַאנ ןופ -- גנורּפשריה סחנּפ ברח ?

 ,שטיװָאניבַאר לארשי ןופ טרָאװריפ
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 -ָאלקיצנע רעשידמול טימ ןמש .נ ָאטנָארָאט ןיא טרירטסנַאמעד
 ןוֿפ תודע עטסעב יד ןענַײז דומלּת רעד ןוא הרות יד זַא ,טייקשידעּפ

 ןיא ןזיוורעד םיקוסּפ רעטנזיוט ןיא טרעוו סָאד יו ,םזינַאמוה ןזעידִיי

 רעד וצ יו ,טעברַא וצ ,ןדמערֿפ םוצ גוויצַאב רעד ןגעוו רעכיב ענַײז

 .ױרֿפ

 -ָארּפ-ָאידַאר ךרוד טרירטסנָאמעד ןָאטרוטלוק םענַײֿפ ךרוד ןוא

 -יד רעגנוי רעד ,שיזײצנַארֿפ ןוא שילגנע ,תירֿבע ,שידַיי ןיא ,ןעמַארג

 "ליוו םוחנ ,לָאערטנָאמ ןיא לוש רעשידִיי רעסיורג רעד ןוֿפ רָאטקער

 "יורג ןייא --- זיא רוטַארעטיל ןוא עטכישעג עשידִיי זַא ,יקסוועשט

 .טייקכעלשטנעמ ןוא טייקנייש ןוֿפ לַאװק רעס

 ןרעווש םעד ףיוא ךיוא סָאװ ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ זיא סע ןוא

 עדַאנַאק טָאה שידִיי רַאֿפ ןוא ןגעוו גנושרָאֿפ ןוא גנודליבכיוה ןוֿפ געוו

 -סָאר תור רעלָאערטנָאמ יד :טײקשירעֿפעש עכעלטנגוי ןגָארטעגַײב

 ןוא לָאערטנָאמ ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי ןוֿפ ןירָאטעֿפָארּפ ,סַײװ-סעק

 ,קרָאי-וינ ןיא ףורטנגוי ןוֿפ רָאטקַאדער ,סעקסָאר שריה'דוד ,םילשורי

 -גַײװ לאירוא ,גָאצרעה לכימ ר"ד רעלָאערטנָאמ רעד ,םלוּכ לעו ,ןוא

 רעשידִיי רעשימעדַאקַא רעד ןוֿפ ָאװינ ןטסכעה םעד ףיוא שרוי סכַײר

 5 ןעמענַאב ןענעק הלוגס"ידיחי רָאנ סָאװ ,גנושרָאֿפכַארּפש

 .ןבעל ןשידַיי םעד ןיא טקנוּפכיױה ַא זיא עדַאנַאק שידִיי

 -שידִיי ןוֿפ זעטניס ַא ןכוז ןוא קידכמע ןַײז :טניימ עידִיי זעידַאנַאק

 ןוֿפ ןָאֿפ רעד ףיוא ,?ןעמוטעמוא עלַא, ןוא ןטרָאד ןוא ָאד ןוֿפ ,טייק

 ,טײקכעלטלעװלַא

 יקסנַאשזָאר לאומש
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 בילטַאג י נ

 .ייריד וצ ןיב'כ ןעמוקעג

 ,קיטנַאלטַא

 ,זיר רעגולק ,רעטַײשרַאֿפ ,רעשינומדק זיר

 ,ןדרע עטַײװ ןוֿפ ,דנַאל ןטַײװ ןוֿפ ריד וצ ןיב'כ ןעמוקעג

 ,דיל עצלָאטש ןַײד ןעמענֿפױא ןוא ריד רַאֿפ ןקוב ךיז

 ,ןטֿפעהַאב ךיז טייקסיורג רעדליוו ןַײד טימ ,טייקסיורג ןַײד טימ ןוא

 ,קיטנַאלטַא

 ,טַײצ ןוא םיור ןוא טלעוו ןוֿפ רעקיטכַאמלַא רַאה

 ןגעוו ןוֿפ ביוטש ןיא סקידנעשזדנָאלב ַא דניק ַא ןיב'כ ןעמוקעג

 ןַײװ ןקידנעמיוש ןַײד ןוֿפ טײקשירֿפ טימ ןעקנירטנָא ךיז

 .רעּפרעק ןטגָאנעגסיױא ןַײמ ןוֿפ רעיורט םעד ןעקנעװשּפָא ןוא

 ,קיטנַאלטַא

 ,ץרַאהלגָאװ שידִיי ןַײמ ,ץרַאה ןיימ רימ ןיא טנייוו'ס

 .עטשימעגסיוא רעקלעֿפ ןשיווצ םענַײד ןֿפַאה ןיא ייטש ךיא

 ,טרַאװ ךיא גנוקיליוװַאב ןַײד ףיוא ,רעמַאזנייא ןַא ייטש ךיא

 .הליֿפּת עקירעטיצ ַא ליטש ןּפיל ענַײמ ןעלמרומ'ס ןוא
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 ,לַאגיס הי 5

 רעקלעפ יד

 ,ןֿפרָאװעצ רעקלעֿפ יד ןגיל סע

 ,םי גערב םַײב רעד ןוא רבחמ םַיײב רעד

 ,דלַאוװרוא ןוֿפ ןטָאש םַײב רעד ןוא זדלעֿפ ןוֿפ ןקור םַײב רעד

 ףדמַאז יד רעביא סרעכירקמורַא ,חרזמ ןוֿפ עטלַא יד ,רימ ןוא

 ,זדלעֿפ ןוֿפ סנקור עלעקנוט יד רעטניה ןוא

 ,םַאזנייא ןעורּפָא ןצענערג עקיטכַאנרַאֿפ ַײבו ּפָא ךיז ןלעטש רימ

 :דלַאװרוא םענוֿפ קלָאֿפ םַײב ןוא גערב-םי םענוֿפ קלָאֿפ םִייב ןטעב רימ

 םינקז ערעזדנוא רַאֿפ שינעטלעהַאב שידרע ןַא זדנוא ביג --

 ,עקנַארק ןוא

 *הנחמ רעטרעמוארַאֿפ רעד ןיא ךיז ןשעל סָאװ

 : גרַאבזדלעֿפ םענוֿפ קלָאֿפ םַײב ןטעב רימ ןוא

 ,ןעמוק רענטרעגנַײװ ענַײד ןיא רעטכעט עגנוי ערעזדנוא זָאל --

 ,ןיײגֿפױרַא רעדלעֿפ ענעֿפָא ענעדלָאג ענַײד ףיוא

 .ןײגקעװַא רעטַײװ ןלעוו רימ ןוא

 שטיוװַאר ךלמ

 עדַאנַאקיסנַארט

 רעד זיא ּוװ --- דרע ביוא ןוא ?דרע ךָאנ ץלַא ...דרע ...דרע
 ? דרע רעד ןוֿפ רַאה |

 .*י ןרָאֿפ ,..ןרָאֿפ רימ יו געט ןוא טכענ
 ,גָאט ןרָאװעג רעדיוו זיא לָאמ ריֿפ ןוא ןרָאװעג טכַאנ זיא לָאמ ריֿפ

 ןענַאעקָא ייווצ יד ןשיווצ ןעד ןענַײז

 ?ןענַארַאֿפ טשינ ךָאנ ןשטנעמ ןייק
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 .ןעמונרַאֿפ עלַא ייז ןענַײז רָאנ ,ָאד ןענַײז ,ָאד ןענַײז
 ,ןענַאד ןוֿפ ןלַײמ טנזיוט סקעז ,ןרעסַאװ עסיורג יד רעטניה
 ;ןעײמרַא יד ןיא קיליױװַײרֿפ
 -- ןעמוקמוא ןוא ןעגנערבמוא סָאד ןעייז סָאװ
 ןעייז ןבעל רעדלעֿפ עטסוּפ ףיוא ,ָאד ןרעקַא ייז ןֿפרַאד סָאװ
 ,טיוט -- ןעייז עלוֿפ רעדלעֿפ ףיוא ןענָאק ייז זַא

 ,רעטנוא ָאד ןוז יד טייג ,ףיוא ָאד ןוז יד טייג
 ,רעטנורַא קיֿפיצַאּפ ןיא טלַאֿפ ןוא ףיוא קיטנַאלטַא ןוֿפ טגַײטש
 סױא-גָאט ,ןַײא-גָאט םַאזנייא ךיז טרעליוק
 ,סױרַא-דלַאװ ןוא ןַײרַא-דלַאװ
 ,רעדימ ןוא דימ יז טרעוו וצ טכַאנ רַאֿפ וצ
 רעדינַא ןסלער ענעלָאטש יד ףיוא ךיז טגייל
 ,ןַאב רעד ךָאנ ךָאנ ךיז טעילוק ןוא
 ןַײז וצ ןיילַא ָאד םַאזנייא ריא זיא'ס
 ,יינש ןוֿפ ּפעטס םעד ףיוא

 ןַאב רעד טימ קעװַא ךיוא יז ליוו

 ,טלנַאװרַאֿפ הנֿבל עגנוי ַא טֿפָא ָאד טרעוו טכַאנ ַײב
 טַײשרַאֿפ ןוא דליוו טײקמַאזנייא ןוֿפ יז טרעוו
 טלנָאה ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא ןרעטש עסיורג טימ

 טַײרש ןוא עדרָאמ יד סיוא-טיצ ,ךיז טקערשרעד ףלָאװ ַא
 ַא םיא טרעֿפטנע סע ןוא -- ףױרַא ריא וצ לוק שיטניה ַא טימ

 ,טַײװ רעד ןוֿפ לוק-תב
 ,טרעהרעד הנֿבל יד םיא טָאה'ס ,רע טניימ
 ,ןציּפש-רעמייב ןוֿפ ןרעטש ךיז ןשטילג
 ,ןצילב ןוא זַײא רעקיטש ,רענעלק ןוא רענעלק ןצלעמש
 ,ּפָארַא ןגלווצ ןוֿפ ןּפוצ וצ רעטעלב ןעמוק ןשריה עליטש
 ּפָאקרענרעה םעד ףיוא ףױרַא ןרעטש ַא םענייא טלָאֿפ
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 ,ףַײֿפ ןליטש ַא ןוא ריר ַא רעדיוװ ךיז טיג ןַאב יד ןוא

 .ףַאלעגלַײֿפ ןיא ןשריה יד ןעילֿפטנַא

 ןלָאמַאב לגיײֿפ-טלעוװ-ענעי טימ ןעגנַאטש-םעטָאט עשינַאידניא

 ,ןלָאג םעד ,דלעֿפ םעד ףיוא ןרַאטש

 ,ליומ ןַײז לגױֿפ-םעטָאט ַא טנֿפע גנילצולּפ

 :ליוה ךיז טַײרשעצ לבָאנש רענרעצליה ןַײז ןוא

 ,סָאװ רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ --

 םַאטש רעזדנוא ןעמ טָאה םי וצ םי ןוֿפ

 | ,ןטָארעגסױא

 יו --- רעמוז ןוא יינש טימ רעטניוו ,דלעֿפ סָאד טייטש טסוּפ זַא

 ? ןטָאשַאב ץלַאז

 טלעוו-ןטימ ,דלעֿפ-ןטימ ,טכַאנ-ןטימ

 ןַאב עשידַאנַאק-סנַארט יד גנילצולּפ טָאה

 ,טלעטשעגּפָא ךיז

 יד ךרוד ּפעק יד ןקעטש ןשטנעמ ענעקָארשרעד ןֿפָאלשרַאֿפ

 ןרעה ןוא רעטצנעֿפ

 | ,ןרעֿפס יד ןוֿפ קיזומ רעד ןיא --- ןַײא ךיז

 .ןרעטש יד ןוֿפ ּפָארַא ךעלטַײד טציא יז טרעה ןעמ סָאװ

 -- טרעוו רעליטש ךָאנ

 ,דרע רעד ןוֿפ טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ טרעהרעד רעדעי ןוא

 -- דרעווש ףיוא דרעווש ןוֿפ לָאטש סָאד טגנילק סע יו

 :יירשעג ַא ןוא
 !דרע ,דרע זדנוא טיג !זדנוא זיא גנע !דרע זדנוא טיג !דרע

1934 
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 ווַאקינלָאקש .ש .א

 ןדייר ןרָאי
 עדַאנַאק ןיא ןבעל שידי רָאי 200 ןופ גנורעַײפ רעד וצועמעַאּפ ַא ןופ

 --- עטַאט ,גָאט ןטוג ַא

 ,קעװַא בוטשמערָא ןַײמ ןוֿפ ןיב ךיא

 ;ןײלַא טעװערָאהעג וטסָאה ןביז רַאֿפ לַײװ

 ,גשט ערעווש יד טּפעלשעג וטסָאה ליטש

 .ןייוועג םוטש ַא ןיא ןגיובעג

 ,ןזָאלעג ןֿפָא ריט יד בָאה ךיא

 ,טגעה עדימ ענַײד ףיוא ןָאט קוק ןטצעל ַא

 טנעוו עקידייל ,עיורג יד ףיוא

 ,טמעשרַאֿפ טזָאלעגרעטנורַא ןגיוא יד

 ,טניוו רעד ךימ טָאה טנגעגַאב סַאג ןיא

 ,דניק -- :םינּפ ןרעביא רימ ןָאטעג טעלג ַא

 --- ןדימ ,ןטַאט ןַיײד ,םייה ןַײד טינ זָאלרַאֿפ

 .ןדִיי ןעמערָא םעד ,ןָאט ייוו םיא טסעװ

 .-,רעדימ ,רעליטש ,עטַאט ,גָאט ןטוג ַא

 -- רעדירב ענַײמ ןוֿפ ןגעוו יד ףיוא ייג'כ
 ןסעֿפױא ךימ ץעגרע דרע יד לָאז
 ! ןסעגרַאֿפ ןעוו ךיד לעװ ךיא ביוא

 -- ךיז ןענעגעזעג רימ

 ןעמונעגנָא טנַאה ןַײמ טָאה רע

 ,טגָאלקעג טָאה טֿפַאשביל ןַײז ןוא
 ןעמונעגמורַא סייה םיא בָאה ךיא
 ,טגָאזעגוצ טֿפַאשַײרט ןַײמ ןוא
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 ,ןעמונעגקעווַא טנַאה ןַײז םערַאװ טָאה רע

 ,טעלגרַאֿפ שוק םעד קַאב ןֿפױא

 ןעמּוװשעגמורַא זיא רערט ַא גיוא ןַײז ןיא

 ...טעבעג קיטכיל ַא יו

 ,ןענַאטשעג טייקטנלע ןיא זיא רע

 ; ןגַײװצ ןָא םיוב ַא טייטש סע יו

 ןענַאד ןוֿפ טציא ךָאנ םיא עז ךיא

 .ןגַײװש ןקידנעניװו ןַײז ןיא

 ,ןגױלֿפעגּפָא ךיא ןיב לגילֿפ ףיוא יו

 ; טסענ ןַײז ןוֿפ רעלדָא רעגנוי ַא

 ןגױצרַאֿפ גָאט םעד טָאה למיה רעיורג ַא

 .טסערֿפ עקידנעמוק ףיוא טגָאזעגנָא ןוא

 םייהַא טרעקעגמוא ךיז געווטימ ןוֿפ טָאה רע

 ,ןייטש ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לביטש םוצ

 טי יפה

 ןטינשעג םי םעד טָאה ףיש יד

 ,למיה ןיא טרעטעלבעג געט עסַײװ

 ןטסַאק סחנ ןיא ביוטלטריט ַא יו

 טיירגעגוצ ןיוש ןעוועג ךיא ןיב

 ,ןטסַאמ עריא רעביא ןָאט ילֿפ ַא

 ,שטנערָאּפ םַײב ןענַאטשעג ןיב ךיא

 -- דנַאל ןוֿפ ןענַאל ענירג יד טמעטָאעג

 -+ טנַאקַאב ךָאד ןוא דמערֿפ ךיז טכַאד

 דײשַאב ַא וצ ןעמוקעג זיא םולח ַא

 ...דייל ןוֿפ ץרַאה סָאד טליֿפעגנָא ןוא
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 ,קעביווק ןוֿפ ןֿפַאה ןיא גרַאב םוצ

 .טּפעלשרעד ךיז םיוק תונּכס ןיא ףיש יד

 ןגעקטנַא ןעמוקעג זיא גָאט רעכעלדנַײרֿפ ַא

 : ןדירֿפ ןעיולב ןלוֿפ ןיא ,טכילדלָאג טימ

 !ןדִיי עקידלגָאװ ,ךַײא אבה:-ךורב ---

 ּפָארַא ףיש ןוֿפ ּפערט עכיוה יד

 ,רעטייל סֿבקעי ןוֿפ יװ ןעגנַאגעג ךיא ןיב

 :טָאג וצ טדערעג ליטש ןבָאה טירט ענַײמ

 למיה ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב ןעוועג ןיב ךיא --

 ,טָאטש רעד ןיא טקישעגקירוצ ךימ וטסָאה

 ,עדַאנַאק דנַאל םעד ןיא ,טָאטש רעד וצ

 ,יאדװַא עטגָאלּפעג ,עַײרֿפ ,עמורֿפ ןשטנעמ וצ

 ,ןביוהרעד טֿפַאשרעדורב ןיא ןעניווו

 ...ןביולג ןטצרַאהעגנַײא ןַײמ ןיא

 ,טסענלגייֿפ ַא ןיא יוװ ,לשייק ןַײמ ןיא

 :ןגעלעג טלעווליוװ סנטַאט ןַײמ זיא
 ,רודיס ַא ןוא ןטק-תילט ַא ,ןיליֿפּת
 ןרערט-טֿפַאשקנעב ןוא תוכרב ,טֿפַאשביל

 ,רעדירב ןוא רעטסעווש עגנוי ןוֿפ

 2 א

 לוק-רעבליז טימ דיי ַא טָאה'ס

 ! לָאערטנָאמ -- : ןעגנוזעגסיוא קידהליֿפּת

 ןענַאטשעג טנווַאדרַאֿפ רעטצנעֿפ םַײב

 ןענַאב ןשיווצ ןַאב יד ןעוו ,טגיוועג ךיז

 ,ןייטש ןבילבעג ףױהנַאב ןיא זיא

 .י .ןייגסיוא הרׂשע-הנומש ןַײז ַײב טקנוּפ
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 ןגעוו-רעדנַאװ ענַײז עלַא ןוֿפ געוו רעד

 ןגעלעג טציא םיא רעטניה טַייװ זיא

 ...טנערבעג רע טָאה ןורּכז ןַײז ןיא רָאנ

 טנעה יד םורֿפ ןבױהעגֿפױא טָאה רע

 -- םייהטלעוו רעַײנ רעד וצ טעבעג ַא ןיא

 ,ןײגֿפױא ָאד ור ןיא ןַײז הכוז לָאז רע

 רעדניק ןוא בַײװ ןַײז ןעמונעג טָאה רע

 ,רעדניר דלעֿפ ןיא טריֿפ ןעמ יוװ ,ןריֿפ

 ,ֿברע ייז עֿפש רעד רַאֿפ זיא טָאג ּוװ

 ,ֿבורק ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ךאלמ ַא יו

 ,ןגעגַאב ןטשרע םוצ םיא ןעמוקעג זיא

 ןגעקטנַא םולש ןוא החמׂש טימ ןהחמׂש 'ר

 ר טז

 ץנַאטרעמוז ןיא טגנירּפש לגױֿפ ַא יו

 ,דָאר םענירג ןיא ,םיוב וצ םיוב ןוֿפ

 לַאזנַאב ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא ךיא ןיב

 ,דָאהַארַאק ןשידִיי םעַײנ ןיא לשייק ןַײמ טימ

 ,לַאב-דַארַאקסַאמ ַא יו טשיורעג טָאה סָאװ

 ,ןסָאלשעג ןּפיל וצ ןּפיל ,טנעה וצ טנעה

 - ןסָאגעגנָא ןרערט ןוא דײרֿפ טימ ןגיוא

 לוק ןוא ברַאֿפ ןַײז ,חיר-רעמוז רעד ןוא

 ןסיורד ןיא קָאלגנַאב רעד יוװ טָאה

 ,לָאערטנָאמ -- : ןעגנוזעגסיוא

 ! לָאערטנָאמ

 1959 לָאערטנָאמ
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 עזַאמ עדייא

 ...ןעמוק לעװ ךיא זַא

 ןעמעלַא ךַײא וצ ןעמוק לעװ ךיא זַא

 ,ןּפיל ענַײמ ףיוא דיײרֿפ טימ

 ןעמעלַא ןעגנערב ךַײא לעװ ןוא

 ,ןצרַאה ןַײמ ןוֿפ טֿפַאשביל יד

 ,ךַײא ךיא טעב

 ,ןּפיל ענַײמ ןביילג טלָאז ריא

 ,ךַײא ךיא טעב

 .דייר ענַײמ ןעיורט טלָאז ריא

 ןילַא ךיז יב לַײװ
 ,שטנעמ א רערעדעי ךָאד זיא

 ןיילַא ךיז טימ לַײװ
 ; דײרֿפ ךָאנ רערעדעי ךָאד טקנעב
 ,ןבעגרַאֿפ ןוא גנובעגרַאֿפ ,עלַא ןעקנעב רימ

 ןיילַא ךיז טימ -
 ,טייהרעליטש ,ןובשח ןיא

 ןילַא ךיא ןוא
 ,עלַא יוװ שטנעמ ַאזַא ןיב
 ,טגײגרַאֿפ רעמ ךָאנ ,רעמ ,דימּת ןוֿפ רָאנ

 ,ךיז ןיא רעצ םעד בעוו ןוא

 ,עלַא ךַײא רַאֿפ םיא געוו ןוא
 ןיילַא ךיז טימ

 .טייהרעליטש ,ןובשח ןיא
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 ףלַאז קלאפ

 דרע רעדמערפ ףיוא

 םיײהןטנַארגימיא ןיא

 ענַײמ ןיא ןעזעגסיוא טָאה סָאוו ,וויטָאמָאקָאל רעדַאנַאק רעד

 ןוא טֿפַײֿפעצ םעצולּפ ךיז טָאה ,טנַאגיג רעקידמשוגמ ַא יו ןגיוא

 -ױרג רעד ַײב ןייטש ןבילבעג זיא ןוא ,תולדג טימ ןעגנולקעצ ךיז

 ,לָאערטנָאמ ןיא עיצנַאטסנַאב רעס

 רעבָא ,םלוע רעסיזרג ַא ןענַאטשעג זיא עמרָאֿפטַאלּפ-ןַאב רעד ףיוא

 זיא ןעמ יוװ ,טגָאיעג טשינ ךיז ןוא טלַײאעג טשינ ךיז טָאה רענייק

 ,עקיצנייא יד .סעיצנַאטסנַאב עשיעפָאריײא ףיוא ןעז וצ טניווועג

 יד ןעוועג ןענַײז ,טלמוטעג ןוא טשערעג ָאי ָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 ןענַײז סָאװ ,רעטסעװשֿפיש ןוא רעדירובֿפיש ענַײמ ,ןטנַארגימיא

 טיירג ,טנעה יד ןיא סענַאדָאמעשט ןוא קעפ יד טימ ןענַאטשעג

 -עג ןענַײז סָאװ ,םיֿבורק ערעייז וצ ןָאגַאװ ןוֿפ ןעגנירּפשוצסיױרַא

 .ןענעגעגַאב ייז ןעמוק

 -ייב ןוֿפ ןעיירשעגסיוא עקידיײרֿפ טרעהרעד דלַאב ךיז ןבָאה סע

 ;ןטַײז עד

 !רעדורב ןַײמ זיא טָא --

 !רעטסעווש ןַײמ זיא טָא --

 ,עטַאט ןַײמ ּפָארַא-טייג ןָא ---

 !עמַאמ ,עמַאמ .סיוא טשינ טלַאה ךיא !וצ ךימ טזָאל ,יוא ---

 -לע ןוא רעדניק .תולוק יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ

 טשינ ךיז גנַאל ןרָאי ןבָאה סָאװ ,רעדירב ןוא רעטסעוװש .,ןרעט

 ,רעודלעה יד ףיוא ערעדנַא יד ענייא ןשוק ןלַאֿפעג ךיז ןענַײז ,ןעזעג

 "זַאּפס ַא ןיא ןכַארבעגסיױא גנוגערֿפױא רעקרַאטש ןוֿפ ןבָאה ערעדנַא

 | ,ןייוועג ןשיטַאמ
 קעּפ יד טימ עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
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 ווו ,ןָאטניהַא טציא ךיז לָאז ךיא וװ טסוװעג טשינ ןוא טנעה יד ןיא

 טֿפרַאדעג בָאה ךיא סָאװ ,העש עכעלטע יד ןּפוטשרעביא לָאז ךיא

 ןענַאטשעג ױזַא ןיב ךיא יו רָאנ .ןַאב רעטייווצ רעד ףיוא ןטרַאװ ָאד

 רַאֿפ ןעזרעד גנילצולּפ ךיא בָאה ,רענערױלרַאֿפ ַא ןוא רעטלמוטעצ ַא
 ןשימייה ַא טימ רימ וצ ןדייר ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמ-ןגנוי ַא ךיז

 :שידִיי

 ?דִיי ַא ---

 ,דלי ַא --

 ?ריא טרָאֿפ ןיהווו --

 טשרמולּכ טרעֿפטנעעג ךיא בָאה -- ...טשינ ןיילַא סייוו ךיא ---
 .עלעכיימש ַא טימ

 !טסייה סָאװ ---

 ,"טיגרעבוג; רעבָאטינַאמ ןיא ,געּפיניױװ ןייק רָאֿפ ךיא --

 ?ריא טמוק ןענַאװ ןוֿפ --

 ,ןליוּפ ןוֿפ ---

 ףיוא רימ וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ,טליװ ריא ביוא --

 רעד ןיא ןקיטכענרעביא ָאד ריא טנָאק -- ןֿפוא ןכעלדנַײרֿפ ַא רעייז

 ,געוו ןגנַאל םענוֿפ ןעורסיוא ךיז לסיב ַא ,םייה-ןטנַארגימיא רעשידִיי

 ןיב ךיא .געּפיגיװ ןייק עזַײר רעַײא ןצעזרָאֿפ ריא טעװ ןגרָאמ ןוא

 ןײארַאֿפ ףליה-ןטנַארגימיא ןשידִיי רעדַאנַאק םעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא

 !טמוק --- ןדַאלעגנַײא ,ןעמָאנ ןַײז קידנבעגנָא ,ןוא --

 לָאז יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ,טלקנעווקעג ךיז בָאה ךיא

 דלַאב רעבָא טָאה רע ?זיא רע רעוװ ,סייוו רעוו .םיא טימ ןייג ךיא

 ךיז ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה ,טכַארט ךיא סָאװ ןגעוו ןענַאטשרַאֿפ

 :לרעטכעלעג ַא טימ ןֿפורעגנָא

 עשרַאװ טינ יא ָאד ,ארומ ןייק טשינ טָאה ---

 ןסיורג םעד ךיא ןוא ןַאדָאמעשט ןַײמ ןָאטעג םענ ַא טָאה רע

 -עג זיא םייה"ןטנַארגימיא יד .םיא ךָאנ ןייג ןעמונעג בָאה ןוא ,קַאז

 .עיצנַאטסנַאב רעד ןוֿפ טי טשינ ןעוו

 -טנגוי לָאצ ַא ןֿפָארטעג ךיא בָאה םייה-ןטנַארגימיא רעד ןיא
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 שיט ןגנַאל ַא ַײב ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןליוּפ ןוֿפ ןטנַארגימיא עכעל

 טֿפיטרַאֿפ רעוו ןוא עקמַאד ַא ןיא רעוו ,ךָאש ַא ןיא רעוו ,טליּפשעג ןוא

 וצרעד ןוא תושדח-םינּפ ַא ןעזרעד ןבָאה ייז רָאנ יו .ךוב ַא רעביא

 ךימ ןֿפרַאװרַאֿפ ןביױהעגנָא ןוא טיײרֿפרעד ךיז ייז ןבָאה ,ןלױּפ ןוֿפ

 יצ ,רָאֿפ ךיא ןיהּוװ ,םוק ךיא טָאטש ַא רַאֿפ סָאװ ןוֿפ :סעגַארֿפ טימ

 ,רקיע רעד ןוא ,רעטבַײװַאב ַא ןיוש רעדָא רוחב ַא ךָאנ ןיב ךיא

 ץלַא ךָאנ טרָאֿפ "הלגע סיקסבַארג; יצ ,ןלױּפ ןיא ךיז טרעה סָאװ

 ֿבורח טכַאמ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי יד רעביא םורַא

 ..ןבעל שידַיי

 ןדִיי רעדַאנַאק יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעכעלדנַײרֿפ רעייז רעד

 -עטעטש ַא ןוֿפ טנַארגימיא ןטנלע ןַא ןענעגעגַאב ןעמוקעג זיא סָאװ

 ַא רימ רַאֿפ ןטיירגוצ ןיכעק רעד ןסייהעג דלַאב טָאה ,ןליױּפ ןוֿפ על

 ןעמ ּוװ ,"ןָאָאלַאסורע ףיש רעד ףיוא געט ףלעווצ ַא ךָאנ .ערעשטעוו

 ,םילכַאמ עשיזייצנַארֿפ עטסקידהנושמ יד טימ טזַײּפשעג ךימ טָאה

 יַאנַאק רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ ןוֿפ העש גנילדנעצ רָאּפ יד ךָאנ ןוא

 ןסעגעג ,ערעשטעוו עשידִיי עטשרע יד ןסעגעג ךיא בָאה ,ןַאב רעד

 .טיטעּפַא סיורג טימ

 :רימ וצ ןפורעגנָא ךיז רעײטשרָאֿפ רעד טָאה ןסע ןכָאנ

 ?טַײלסדנַאל ,םיֿבורק טָאטש ןיא ָאד רשֿפא ריא טָאה --

 טרעֿפטנעעג םיא ךיא בָאה --- ,טשינ םענייק ָאד בָאה ךיא --

 ןטנעָאנ ַא ךיא בָאה ,סלָאֿפ ַארַאגַאינ ןיא ,םורַא ָאד ץעגרע רָאנ --

 טעליבנַאב ןַײמ רעבָא .ןעז םיא טלָאװעג רעייז טלָאװ ךיא .ֿבורק

 .געּפיגיוװ ןייק ךַײלג טלעטשעגסיוא זיא

 טעװ ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ ,ןַאמ-רעגנוי ,גרָאז ןייק טשינ טָאה --

 שינעבױלרעד ַא ךַײא רַאֿפ ןגירק ןײארַאֿפ-ףליה-ןטנַארגימיא רעד

 טשינ זיא סָאװ ,ָאטנָארָאט ךרוד טעליב ןקיבלעז ןֿפױא ןרָאֿפ ןענעק וצ

 .סלָאֿפ ַארַאגַאינ ןוֿפ טַײװ

 סָאװ ,טקנַאדַאב קרַאטש רעייז ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םיא בָאה ךיא

 ,ןדמערֿפ םעד ,רימ וצ סערעטניא ןעמערַאוװ ַאזַא סױרַא-טזַײװ רע

 רימ רַאֿפ רעבָא זיא דרע רעדַאנַאק רעד ףיוא טכַאנ עטשרע יד
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 "עג ןענַײז סָאװ ,ןטנַארגימיא יד .עכעלײרֿפ ןייק טשינ רָאג ןעוועג

 ןגָאלקַאב וצ טרעהעגֿפױא טשינ ןבָאה ,תונכש ןיא רימ טימ ןֿפָאלש

 ייבש רעד רָאנ יו .רעטניוו רעדַאנַאק ןטלַאק ,ןגנַאל םעד ףיֹוא ךיז

 יד זיא רעגרע ךָאנ ."בַאשזד; ַא ןגיוק וצ רעווש זיא ,סױרַא-טלַאֿפ

 -רעד רימ ןבָאה ייז יו .טנַאה ןיא ךַאֿפ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ עקיגעי

 -עק ןוא טעברַא ןכוז סיוא-גָאט ןוא ןַײא-גָאט םורַא ייז ןעייג ,טלייצ

 רעד ףיוא ןליוקנייטש ןגָארטעג ןיוש ןּבָאה ייז .ןעניֿפעג טשינ ןענ

 ,ןַײז ןגרָאמ טעוװו סע סָאװ ,ןלַאטשדרעֿפ טקינירעג ןוא עיצנַאטסנַאב

 ןרעק יינש םעד ןענעק ןכיג ןיא ןעמ טעװ רשֿפא ,טשינ ייז ןסייוו

 ,ןסַאג יד ןיא

 רעד ןיא ,ָאד זדנוא טיג ןעמ סָאװ --- ייז ןגָאז -- טוג ךָאנ --

 ַא ךיוא לָאמ טֿפָא ןוא רעגעלטכַאנ ןטסיזמוא ןַא ,םייה-ןטנַארגימיא

 ,טַילצלָאמ ןטקנעשעג

 ,ןָאטעג גערֿפ ַא ךיא בָאה -- !טעברַאדרע הוּכמ סָאװ ןוא ---

 :טכַאלעצ ךיז ייז ןבָאה

 "וג; רעד ןיא טקנופ רעהַא ןעמוקעג טַײז ריא ,ןַאמ-רעגנוי --

 טגיל רעמרַָאֿפ רעגיה רעד וליֿפַא ןעוו ,סיזירק עמַאס ןיא ,"טַײצ רעט

 ןכוז טָאטש ןיא ןעמוק רעדניק ענַײז ךיוא .המדַא רעד ןיא ןלייא ןַײנ

 ,טעּברַא

 םורַא גָאט ןדעי ןֿפיױל סָאװ ,םינכש ענַײמ ןוֿפ "טַײנ עטוג; יד

 עצנַאג ַא ןגָאלשרעד יו ךימ טָאה ,טעברַא ןכוז ןסַאג יד רעביא

 טָאה סָאװ ,לטעב םענרעזַײא ןֿפױא טעשטַאקעג ךיז ךיא בָאה טכַאנ

 טימ בָאה ךיא זַא ,רימ רעטנוא טעּפירקסעג קידהנושמ ױזַא סעּפע

 גנעה ךיא יװ ,טליֿפעג בָאה ךיא ,ןכַאמוצ טנעקעג טשינ גיוא ןייק

 ,ףיט ,ףיט ךיא קניז טָא ןוא ,דרע ןוא למיה ןשיוצ ,ןטֿפול רעד ןיא

 -עג .ףָאלש ןדימ ַא טימ ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא ךיא ןיב ןענינַאב טשרע

 ךימ טָאה רעטניוו רעדַאנַאק ,רעטלַאק רעד יװ ,רימ ךיז טָאה טמולח

 ןוא לגילֿפ עטמערוטשעצ ,עקיטסָארֿפ-יײנש ענַײז ףיוא ןָאטעג ּפַאכ ַא
 -רַאֿפ רעביא ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא טַײװ-טַײװ ץעגרע ךימ טגָארט
 ..ירעדלעֿפ עטעייוו
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 סלָאֿפ ַארַאגַאינ ןיא
 ןטמירַאב טלעװ םעד וצ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב סטכַאנוצ-תבש

 םי ַא טימ ןעוועג ןסָאגַאב ןזיא סָאװ ,סלָאֿפ ַארַאנַאינ ןוֿפ רעדנווו

 לכעלַאזקָאװ םעניילק םעד ןוֿפ סױרַא ןיב ךיא .טכיל שירטקעלע

 ֿבשוּת ַא ןעוועג ָאד ןיוש זיא סָאװ ,ןיזוק ןַײמ ןכוז ןעגנַאגעג ןוא

 .ןזיײאכָארב ןוֿפ רחוס רעסיורג ַא ןעוועג ןוא רָאי גנילדנעצ ירד םורַא

 רימ ןענַײז ,סַאג רעד רעביא ןייג ןביוהעגנָא בָאה ךיא רָאנ יו

 -רַאֿפ עלא ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ עטריקסַאמ ןעמוקעגנגעקטנַא

 -רעבַיַיװו עטיירב ןיא ןליבסנַאמ יד :ןעמויטסָאק ענדָאמ ןיא טרעיילש

 יד ףיוא .ןרעדולּפ עשרענעמ ןיא ןעױרֿפ יד ןוא סעצינדָאּפס עש

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעקסַאמ עקסעטָארג ןגָארטעג ייז ןבָאה רעמינּפ

 סעקסַאמ עקינייא .עניורב ,ענירג ,עלעג ,עצרַאװש ,עטיור :ןרילָאק

 טימ ,רעלַײמ עטמירקעצ ,עטיירב טימ ,רענרעה טימ ןעוועג ןענַײז

 עטקעטשעגסױרַא עגנַאל טימ ןוא זענ ענעסיררַאֿפ ,עכָארג ,עסיורג

 ןגיײטשוצרעבירַא טימַאב ךיז טָאה רענייא רעדעי ןוא .רעגניצ עטיור

 ןיא ןּפָאלק ,ןעַיײרעשטיװק .,ןעיירשעג ,ןעמערַאיל ןיא ןטייווצ םעד

 .ןרעו וצ ביוט שזַא -- סעקבורט ךרוד ןעווער ןוא ןֿפַײֿפ ,ךעלקַײּפ
 ,תוחור ,ןשינעעזרַאֿפ ןוֿפ טלעװ עצנַאג יד יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ידּכ ,רעהַא ןעמוקעגּפָארַא טציא ןטלָאװ ןקַאלעקלָאװ ןוא םיצל ,םידש

 ...םיִנּפ-תלבק ןשינַאֿפַאקַאק ַאזַא רימ רַאֿפ ןליּפשוצּפָא

 סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב'כ

 -טינ; הנחמ יד ךימ טעװ טָא-טָא זַא ,טַאהעג ארומ בָאה'כ .ןָאט וצ

 סייוו טָאג ןּפעלשרַאֿפ ךימ ןוא ןָאט קַאּפ ַא ,ןלציל אנמחר ,"עטוג

 ןטימ ןַאדָאמעשט ןַײמ ןעמענ וצ טַאהעג העדב ןיוש בָאה ךיא .ןיהּווװו

 רעבָא ךיז ןעמ טגָאלשרעד יװ .לַאזקָאװ םוצ קירוצ ךיז ןזָאל ןוא קַאז

 ןטימ טציײלֿפרַאֿפ זיא סַאג עצנַאג יד זַא ,עיצנַאטס רעד וצ קירוצ

 ,טשינ ףוס ןייק רָאג םיא וצ טמענ סע סָאװ ,םָארטשנשטנעמ ןדליוו

 ,ןסַאג רעביא ןוא ןרַאוטָארט רעביא טירט עקידנצנַאט טימ טייג ןעמ

 רעבָא ,ןריזילַאנגיס ,ןעגנילק ןעַײװמַארט :ןעבורט ,ןֿפַײֿפ ןליבָאמָאטױא

 .רעגַארג םעד ןמה יװ ייז טרעה םלוע רעטעטסָארכעצ רעד
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 -עקָארשרעד ַא ןוא רעטריװרַאֿפ ַא ןענַאטשעג ױזַא ןיב ךיא יו

 ןייטש ןעזרעד לָאמ ַא טימ ךיא בָאה ,טנַאװ ַא וצ טעילוטעגוצ ,רענ

 -עג רימ ןבענ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד טעמּכ ,ןשטנעמ ַא רימ ןבענ

 זיא רע זַא ,םיא ףיוא טנעקרעד דלַאב בָאה ךיא .עקסַאמ ַא ןָא ןעוו

 ןצעז ןעמונעג שזַא רימ טָאה דיײרֿפ ןוֿפ .לארׂשי ינב וניחַאמ רענייא

 גערֿפ ַא ליטש ןוא םיא וצ טרַאשעגוצ ךיז בָאה ךיא .,ןצרַאה ןיא

 :ןָאטעג

 ?ךִיי ַא טַײז ריא ---

 -עצ רעד ןוֿפ םינּפ ןַײז טרעקענּפָא ךַײלג טָאה רעדמערֿפ רעד

 ןגיוא יד טימ ןטסָאמעגּפָא ךימ ,הנחמ רעטשילוהעצ ןוא רעטצוועדליוו

 :לכיימש ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ןוא סיֿפ יד זיבו ּפָאק ןוֿפ

 ?טנַארגימיא ןַא טַײז ריא ןוא ,ָאי ---

 -עגנָא סָאװ רָאנ ןיב ךיא -- טרעֿפטנעעג ךיא בָאה --- ,ָאי --

 ,טשינ רעבָא סייוו ךיא ...טסייה סָאװ ,ֿבורק ַא ָאד בָאה ךיא .,ןעמוק

 טּפַאלקעג וליֿפַא םיא בָאה ךיא .םיא וצ ךיז טגָאלשרעד ןעמ ױזַא יו

 "וקעג טשינ רע זיא ,ןענעגעגַאב ךימ ןעמוק לָאז רע זַא ,עשעּפעד ַא

 ץנַאט-טיעגושמ רעדליוו רעקיזָאד רעד טָא ךימ טָאה טציא ןוא ,ןעמ

 ןסָאגעגסױא םעטָא ןייא ןיא ךיא בָאה --- ...געוו ןטימ ןיא טּפַאכרַאֿפ

 ,ץרַאה ץנַאג ןַײמ םיא רַאֿפ

 ךיא .ֿבורק רעַײא וצ ןריֿפּפָא ךַײא לעװ ךיא !רימ טימ טמוק --

 .טוג רעייז םיא ןעק

 טציא טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,טײרֿפרעד קרַאטש ךיז בָאה ךיא

 -כרוד זיא סע יווװ ךיז ןבָאה רימ .ןאיֿבנה והילא טנגעגַאב גנילצולּפ

 ךיז ןוא םלוע ןטרעמכַאיעצ ,ןטריקסַאמרַאֿפ םעד ןשיווצ טּפוטשעג

 ,לװמַארט ןקידנעמוקנָא ןטשרע םעד ףיוא טּפַאכעגֿפױרַא

 ךיז טָאה סע ןעוו ,רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא גנושַאררעביא ןַײמ

 ַא רענַײמ ךיוא רָאג זיא רעזַײװגעװ ןַײמ זַא ןזיוװעגסיױרַא דלַאב

 רעהַא ןעמוקעג זיא רע יוװ טשינ רָאי ןייק ךָאנ זיא סע .,ןַאמסדנַאל

 וצ ֿבורק ַא ךיוא זיא ןוא ,קסירב יב ,עטירָאלַאמ עלעטעטש םענוֿפ

 -- זיא רע .רעהַא טכָארבעגּפָארַא םיא ךיוא טָאה סָאװ ,ןיזוק ןַײמ
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 ַא .סע טסייה ,רעברַאֿפ ַא ,"רעטנייּפ, ַא -- ,טלייצרעד רימ רע טָאה

 .רעזַײה ןברַאֿפ ַײב טעברַאעג ָאד רע טָאה רעמוז ןצנַאג

 -רַאק םעד ןוֿפ ןינע םעד טרעלקעגֿפױא דלַאב ךיוא רימ טָאה רע

 -ַאה, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ֿבוט-םוי ַא יז ןעווַארּפ סָאד :לַאוװַאנ

 רעדעי ןיא טליּפשעגּפָא טרעוו לקַאטקעּפס רעקיבלעז רעד .?ןיווָאל

 ןעניווו סָאװ ,ןדִיי עלעֿפײה סָאד .עקירעמַא ןוֿפ לטעטש ןוא טָאטש

 םעד בילוצ טשינ ןֿפרַאד ,ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג רימ רע טָאה ,ָאד

 ..סנדָאל ןוא ןריט ערעייז ןקַאהרַאֿפ הלילח

 -טוג ַא יו רעמ טשינ ץלַא סָאד זיא ָאד ,,,ןלױּפ טשינ זיא ָאד ---
 .סַאּפש רעקיטומ

+ 

 םינּפ שיגרענע ןַא טימ ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי ַא ,ןיזוק ןַײמ

 ,ךעלדנַײרֿפ רעייז ןעמונעגֿפױא ךימ טָאה ,ןעגנוגעווַאב עקַיורמוא ןוא

 ,"ודק ףיוא ןוא ךיג ,ךיג ןדייר ןביוהעגנָא דלַאב רימ וצ טָאה רע

 -רַאֿפ ,"ימ זויקסקעפ .ָאי ?ןיווק רעַײנ ןַיײמ ,וטסיב סָאד ,ָא --

 ,"ימ זויקסקע, .,.,"טיירטסעדא ?וטסגָאז יװ ,ַאה ..,ןעמָאנ ןַײד ןסעג

 בילוצ קעוװַא ןעוועג ...?ןָאשייטס, םוצ ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא סָאװ
 !רעכיג ...קירעגנוה קרַאטש ןַײז יאדוװַא ןיוש טסזומ וד ..,"סענזיב;

 עטתינולּפ ןַײז וצ םעטָא ןייא ןיא ןעיײרש ןעמונעג רע טָאה -- !רעכיג

 - .ףסע !ןסע סעּפע םיא ביג --
 -סױרַא טינ ,סעומש םעד רימ טימ טריֿפעג רעטַײװ טָאה רע

 | ,ליומ ןוֿפ רַאגיצ ןבָארג ןַײז קידנזָאל

 סָאװ ?עמַאמ-עטַאט ענַײמ ,טַײל ענַײמ טרָאד סעּפע ןכַאמ סָאװ ---
 -דימלּת ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא רע ?ַאה ,ןטַאט ןַיײמ ףיוא סעּפע וטסגָאז

 ךיא .דנַײרֿפ רעטסעב ןַײז ךָאד זיא ֿבר רעקסירב רעד ?ַאה ,םכח
 ,טיזיוו ַא ףיוא רימ וצ ןעמוק ןטעבעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש םיא בָאה

 רעבָא זיא רימ ַײב ...תורשּכ רַאֿפ ארומ טָאה רע .טשינ ליוו רע רָאנ

 יו ,ונ ..,דנערעווער ַא ,טחוש ַא ָאד ןבָאה רימ ...רשּכ "ילטקירטס,

 לֵסיֵב ַא !ירטנָאק ַא לָאמ ןייא ןיוש ?ַאה ,עדענעק סעּפע ריד טלעֿפעג
 יײלָאה ,יוזַא טשינ ,"דנָאלָאַּפ? ןוֿפ רעסערג
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 טדערעג ןוא ענליוו ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,בַיײװ סניזוק ןלַײמ

 -עג דלַאב רעטכעט ףניֿפ עריא ןוֿפ ףליה רעד טימ טָאה ,"ןיס, ןטימ

 -עג טציא טלָאװ ןעמ יװ ,דַארַאּפ ַאזַא טימ שיט םוצ ןטיירג ןעמונ

 -רַאֿפ ןעוועג זיא שיט רעצנַאג רעד ...רדס ַא ןעווַארּפ ןייג טֿפרַאד

 טימ ,ךעלעכלעש ןוא ןלָאש טימ ,ךעלרעלעט ןוא רעלעט טימ טלעטש

 יו ,טינש ןייא ןוֿפ ,רילָאק ןייא ןוֿפ עלַא ןוא ,ךעלעזעלג ןוא רעזעלג

 -עג ןענַײז סעקסעמולַאּפ עגנַאל ףיוא .ןריובעג ייז טלָאװ עמַאמ ןייא

 ײלרעלַא ןוא םילכַאמ ענעדײשרַאֿפ ליֿפ ױזַא טלעטשעגסיוא ןעוו

 ןעווַארּפ טנעקעג ייז טימ ןעמ טלָאװ םייח רעד ןיא סָאװ ,סעװַארטָאּפ

 טעװַארּפ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ יוװ ,ָאד ןוא ,הנותח עטסערג יד

 ...ןגעוו דוֿבּכ ןַײמ בילוצ רָאנ סע ןעמ

 בַײװ סניזוק ןַײמ טָאה -- ?קינייװ ױזַא ריא טסע סָאװ ,ןיזוק --

 -- רעמ סָאװ ןסע לָאז ךיא זַא ,ןבַיײרטרעטנוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךימ

 ָאד זיא'ס ?ריא טעװעלַאשז סָאװ !??ןקישט; עלעקיטש ַא ךָאנ טמענ

 !טנוזעג טסע ,ךָאנ

 ןכַאמ טַאז ךימ טלָאװעג ןיוש טַײצלָאמ םעד טימ טָאה יז םינּפ ַא

 ,סצ ייג רעבָא ,,.טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי-רעגנוה עלַא רַאֿפ

 ןיוש ייווצ .רעטכעט ףניֿפ ענייש עריא ןציז רימ ןגעקטנַא טקנוּפ זַא

 ,רעלעט ערעייז טימ טקישעג ױזַא ןרירווענַאמ ןוא ,סנילַײרֿפ עשּפיה

 ,םענירג םעד ,רימ ףיוא קוק ַא עלַײװ עלַא ןּפַאכ ןוא רעסעמ-לּפָאג

 ..דנַאל-ןטָאטנעטָאה ןוֿפ ןעמוקעג טציא טלָאװ ךיא יו

 ךיז ןיווק ןַײמ טָאה הדועס רעקידֿבוט-םוי ,רעגנַאל רעד ךָאנ

 -יצ ןשירֿפ ַא טרעכײררַאֿפ ,לוטשלעטַאֿפ ןכייוו ןַײז ןיא טצעזעגנַײרַא

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ןוֿפ ,םענייא טימ ןעוועג דבכמ ךיוא ךימ ןוא רַאג

 רע .ןרָאװעג טעדַאשטרַאֿפ טשינ רעִיש ןיב ןוא טסוהעצ קרַאטש

 ;סעומש םעד ןצעזרַאֿפ ןעמונעג טָאה

 ?ןָאט וצ ָאד וטסנכער סָאװ ,ונ --

 -רַאּפָא ,רעמרַאֿפ ןַײמ וצ .ַאבָאטינַאמ ןייק ןרָאֿפ ףרַאד ךיא --

 טכער סָאד ןבָאה ךיא לעװ םעד ךָאנ .טַײצ רָאי ַא םיא ַײב ןטעב

 טַײצ רעד טימ עקָאט רשֿפא ןוא .עילימָאֿפ ןַיײמ ןעגנערבוצּפָארַא
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 טגיילעגסיוא ךיא בָאה --- ...רעמרַאֿפ א ןרעוו ךיוא ןיילַא ךיא לעװ

 .טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ רענעלּפ ענַײמ עלַא םיא רַאֿפ

 ךיא יװ ,טכַאלעצ ךיז קרַאטש ױזַא ןיזוק ןיימ טָאה ָאד רעבָא

 .טײקשירַאנ עטסערג יד טגָאזעגּפָא טציא טלָאװ

 טוורּפעג ךיא בָאה --- !טכעלש ױזַא רעמרַאֿפ ַא ןַײז ןעד זיא ---

 .עגַארֿפ א ןלעטשנַײרַא

 טימ רימ וצ טרילוקיטסעשז רע טָאה --- ?רעמרַאֿפ ַא ,וד ---

 טָאה -- :"ירענישַאמ, םורַא ןײגמורַא ןענעק וטסעװ --- טנעה עדייב

 | ירימ רעביא טלציוועג ךיז ןוא טכַאלעג רע

 -לע רעד טימ סעומש ַא ןריֿפרַאֿפ טוּורּפעג ךיא בָאה רעטעּפש

 ןלייצרעד טלָאװעג ריא בָאה ךיא .ןיזוק ןַײמ ןוֿפ רעטכָאט רערעט

 רימ זיא'ס .םיל רֿבעמ םיֿבורק עריא ןוֿפ ,ענַאב-עדייז עריא ןוֿפ

 עסיורג רַאּפ ַא רימ ףיוא טלעטשעגנָא טָאה יז ,ןעגנולעג טשינ רעבָא

 ,שידִיי ןטעשטעילַאקעצ קרַאטש ריא ףיוא ןָאטעג גָאז ַא סעּפע ,ןגיוא

 ןוֿפ ןיימ םעד ןּפַאכֿפױא טנעקעג טשינ ןֿפוא םושב בָאה ךיא סָאװ

 יייםיטבש ערעדנוזַאב ייווצ ןוֿפ ןעוועג עדייב ןטלָאװ רימ יו ,םעד

 ןקידנע רעכיג סָאװ טלָאװעג טָאה יז זַא ,ריא ךָאנ ןעזעג בָאה ךיא

 טָאה ,ןדייר וצ טרעהעגֿפױא בָאה ךיא ךיג יו ןוא .ךערּפשעג םעד

 ,סעומש םעד ןעִיצ ןלעוו רעטַײװ ךיא לעוװ רעמָאט קידנבָאה ארומ ,יז

 ערעדנַא יד -- ריא ךָאנ ןוא ,רעמיצ ןוֿפ טרַאשעגסױרַא דלַאב ךיז

 ..ירעטסעווש

 "יא יד ןוֿפ ,ךייה רעד ןוֿפ יו ,גנַאל טרעיודעג טשינ טָאה סע

 םעד ןופ ייווצ ערעטלע יד ןעמוקעגּפָארַא ןענַײז ,ןרעמיצ עטשרעב

 עקידהנושמ ןיא טרעײלשרַאֿפ ןוא טצוּפרַאֿפ ,רעטכעט ףניֿפ סניזוק

 "מָאב ןרונש עטלדיירדעגסיוא ,עגנַאל רעזדלעה יד ףיוא ,ןרילָאק

 עשימייה יד טנַאמרעד רימ ןבָאה סָאװ ,סעקרעשטַאּפ טימ ךעלרעב

 ןיא רעדניק עניילק ןקערש טגעלֿפ ןעמ עכלעוו טימ ,סנירענַײגיצ

 ;ןגיו יד

 יד טקוקַאב תחנ סיורג טימ טָאה ,ןירענליוו יד ,עמַאמ יד

 :תולעּפתה סיורג טימ ןֿפורעגסױא ןוא רעטכעט עריא ףיוא ןעמויטסָאק
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 ..!לוֿפרעדנָאװ ,ןייס רעייז ,ןייס זיא'ס -- ||

 רָאּפ ַא טימ ייטש ךיא זַא קידנעעז ,עקשטַאוװטיל יד ,עמַאמ יד

 -הנושמ םעד רעביא גנורעדנוװרַאֿפ סיורג ןוֿפ ןגיוא עטצָאלגעגסיוא

 -עג רימ ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה ,רעטכעט עריא ןוֿפ ךוליה ןקיד
 עקידֿבוט-םוי יד טָא ןוֿפ טַײטַאב םעד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג ןעמונ

 :רעדיילק

 ..סנעד ַא וצ ,ידַאּפ -ןיוָאלָאה ַא וצ טציא ייז ןעייג סָאד --

 ..קנעב ףיוא ןוא ןשיט ףיוא ןָאט ןטרָאד ךַאצע'ס

 וצ היכז יד טַאהעג ןיוש ךיא בָאה ,זיא ?ןיװָאלַאה; סָאװ ,אלימ

 רעבָא .ןַאב רעד ןוֿפ ןיײגּפָארַא םַײב ןגיוא ענעגייא ענַײמ טימ ןעז

 עשידִיי עקידווענח ,ענייש סניזוק ןַײמ טימ סע טָאה תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ

 ...ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ ןֿפוא םושב ךיא בָאה סָאד ?רעטכעט

 עקיזָאד יד ןוֿפ עדייז רעד ןעמוקעגֿפױרַא רימ זיא ןעניז ןֿפױא

 רַאֿפ קסירב ןיא טמשעג טָאה סָאװ ,בייל-לארׂשי 'ר ,רעטכעט עשידִיי

 ,ןעקמייח 'ר ַײב טנכנו אצוי רעקידנעטש ַא ןעוועג ;ןדמל ןסיורג ַא

 דומלתה םי םעניא תואיקב רעסיורג ןַײז ןגעו .ֿבר רעקסירב םעד

 -גַײרַא טנעקעג טָאה רע :עדנעגעל ַא טָאטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא

 סָאװ ןגָאז ךַײלג ןוא ארמג ַא ןוֿפ טַאלב רעדעי ףיוא לדָאנ ַא ןקעטש

 ןטסקיסַײרד ןוא ןטסקיצנַאװצ ,ןטנעצ ןֿפױא טייטש סע טרָאװ ַא רַאֿפ

 | יייהד

 רעד ,רעגייטש ַא ,טציא טלָאװ סָאװ :טכַארטעג טציא ךיא בָאה

 ,טגָאזעג ּפָאק ןֿפרַאש ןטימ םכח-דימלּת רעסיורג רעד ,רערעייז עדייז
 -רַאֿפ יד טָא ןיא ךעלקינייא רעדַאנַאק ענַײז טציא טעזרעד רע ןעוו
 ...?רעדיילקןיוװָאלָאה עטרעיילש

 א

 טריֿפעגנַײרַא ךימ ןיזוק רעַײרטעג ןַײמ טָאה טנוװָא ןקיבלעז םעד

 ןוֿפ ןֿפױק וצ ןגירק טנעקעג טָאה ןעמ ּוװ ,טֿפעשעג ןסיורג ַא ןיא
 סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ ןדײלקַאב ןעמונעג ךימ ןוא ,טעב ַא זיב לדָאנ ַא

 וו םָארויא ןוֿפ ןמיס ןייק ןבַײלב טשיִנ רימ ףיוא לָאז סע זַא ,ױזַא
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 -לָאג2 עסיורג רָאּפ ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא בָארעדרַאג רעַײנ ןַײמ

 עניורב רָאּפ ַא ;ינק יד זיב ןקָאז ענעלָאװ ,עגנַאל ,עיורג ;ןזיוה *עֿפ

 עלעג טימ טעװערונשרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעװעילַאכ עכיוה טימ ךיש

 -בַײל ןֿפױא ןָאטוצנָא ,לברַא ןָא רענייא ,סרעטעווס ייווצ :ךעלרינש

 וצ סענעשעק עֿפיט ןוא לברַא עגנַאל טימ ןטייווצ םעד ןוא ,קעדוצ

 -ּפָארַא ייווצ טימ לטיה ןרעטוֿפ סיורג ַא ּפָאק ןֿפױא :ןביוא ןוֿפ ןגָארט

 .טסָארֿפ ןוֿפ ןרעיוא יד ןצישַאב וצ ףיוא ,ןּפַאל ענעגנַאהעג

 טשינ רָאג ןיוש טליֿפרעד ךיז ךיא בָאה םידגב עַײנ ענַײמ ןיא

 ַא יו רימ ףיוא ןלַאֿפעג זיא רעדיילק גרַאב רעד .קידֿפוט-םוי ױזַא

 ןייק טימ ןוא טנַאה ןייק טימ טושּפ בָאה ךיא זַא ױזַא ,אׂשמ ערעווש

 ,ןדירֿפוצ רעייז ןעוועג זיא ןיזוק ןַײמ רעבָא .ןריר טנעקעג טשינ סוֿפ

 ךעלגניר עטכידעג ךרוד ןוא ךעלטימעג ןוא קַיור ןסעזעג ךיז זיא רע

 ,ןעקּפיּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רַאגיצ ןבָארג ןַײז ןוֿפ ךיור

 קידחור-תחנ ַא ןוא ,ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ טכַארטַאב ךימ רע טָאה

 ןטריזַארעג טַאלג טיירב ןַײז רעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה עלעכיימש

 ,םינּפ

 ,בוטש ןיא ןיזוק םוצ ,"םייהַא; קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא רָאנ יו

 -ושמ עכלעזַא רימ ףיוא טצָאלגעגסיוא ךעלרעטכעט ףניֿפ ענַייז ןבָאה

 ןַא סעּפע ךיז רַאֿפ ןעזרעד גנילצולּפ ןטלָאװ ייז יו ,ןגיוא עקידהנ
 .שינעֿפעשַאב שילרעטסיוא

 ,ענייא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה -- !+ קעשזד רעבמָאל יע ,ַאמ ,קול ---

 הׂשעמ תעשב ןוא ,עטייווצ ַא ןעירשעג טָאה -- !? ןעידניא ןע ---

 בָאה ךיא זַא ,תולוק ענעמונַאב עכלעזַא טימ ,טכַאלעג ױוַא ייז ןבָאה

 ןוא טעשטיווקעג טָאה ןעמעלַא ןוֿפ רעמ ךָאנ .ןקָארשרעד ןיילַא ךיז
 םַײב טנעה יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז .בַײװ סניזוק ןַײמ טכַאלעג
 :ןעִירשעג ןוא ןצרַאה

 ..בֹרַאטס ךיא ,ברַאטס ךיא ,יוא --

 ;ייז ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה ןיזוק ןַײמ

 נשיא

 ,רענַאידניא ןַא * -- !ץלָאה טימ קַאז ַא ,עמַאמ עד 1
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 יװ םיא ףיוא זיא *"*טיֿפטוא; רעד ?ןכַאל וצ ָאד זיא סָאװ ---

 יד ןיא ץעגרע רעמרַאֿפ ַא ןַײז וצ סעּפע ךָאד טרָאֿפ רע !ןטסָאמעגנָא

 -ָאד יד םיא ןלעװ ..,לָאּפדרָאנ ןטימ זונכש ןיא ןגיל סָאװ ,סיריירּפ

 ןוֿפ ןוא סעכורעװַאז עזייב עלַא ןוֿפ ןצישַאב םישונלמ עמערַאװ עקיז

 ...סמערוטשיינש עדליוו עלַא

 ףיוא טנַאה ןַײז טגײלעגֿפױרַא ,רימ וצ ןעגנַאגעגוצ דלַאב זיא רע

 ;ןֿפוא ןכעלרעטָאֿפ ַא ףיוא ןָאטעג גָאז ַא ןוא לסקַא ןַײמ

 "יעק ָא; ןַײז םעשעצרעמ ךָאנ טסעוװ וד ,ןיזוק ,קִיור ַײז ---

 ןַײז טע'ס ..רענירג ַא ןעוועג לָאמַא ךיוא ןיב ךיא !עקירעמַא ןיא

 !טַײרלָא
1 

 ןיזוק ןַײמ טָאה ,ןרָאֿפּפָא ןַיײמ רַאֿפ ,ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא

 ךיא ןכלעוו ןגעוו ,לַאֿפרעסַאװ ןטמירַאב טלעוו םעד ןעז טריֿפעגוצ ךימ

 -יצ טימ ןוא ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ .טרעהעגנָא ליֿפ ױזַא ךיז בָאה

 םעד טָא לָאמ ןטשרע םוצ ןעז ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב טירט עקידרעט

 ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג .רוטַאנ רעד ןוֿפ רעדנווו ןסיורג

 רעביא רעכירַא זיא רעטיצ א .ןגיוא ענעסירעגרעדנַאנוֿפ טימ ןוא

 ,טֿפַארק עשיכיטס עקיזיר ַא ךיז רַאֿפ ןעזרעד בָאה ךיא .בַײל ןַײמ

 ַא ןלעטשרָאֿפ טשינ סע ךיז ןעק עיזַאטנַאֿפ עכעלשטנעמ ןייק סָאװ

 -עג בָאה ךיא .טּפַאכרַאֿפ סָאװ ליּפש עכעלטעג א ,דליב שיטסַאטנַאֿפ

 קילב ןטשרע ןטימ ךימ טָאה ליּפשרעסַאװ עכעלרעה סָאד יו טליֿפ

 ךימ רע טעװ טָא-טָא ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,טּפַאכרַאֿפ קרַאטש ױזַא

 םעד טָא וצ ,ןליוו ןַײמ ןגעק ,ןגָארטקעװַא ןוא טרָא ןוֿפ ןָאט סיר ַא

 .י"ףוס ןיא; ןכעלטעג
 -עג ,טרענודעג ,טּפַאלקעג ,טשיורעג טָאה םורַא רעצנַאג רעד

 ןוא טגיוועג ךיז טָאה דרע יד שזַא ,טרעדַײלשעג ןוא ןסירעג ,טגָאי

 -מיא ןקידלַאװג .ַא טימ ךיז ןבָאה גרעברעסַאװ עקיזיר .טלסיירטעג

 ןקידנביוטרַאֿפ ַא טימ ןענַײז ןוא ןרעדנַא ןרעביא רענייא טגָאיעג טעּפ

 ,גוצנָא
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 -עג טָאה סע זַא ,ןַײרַא ףיט רעד ןיא ּפָארַא ,ּפָארַא ןלַאֿפעג ךַארק
 ןבָאה תולוק עשידרערעטנוא ,עטקיטשרַאֿפ ,ןגיוא יד רַאֿפ טלדניווש
 רעד וצ רעדיוו םוהּת םענוֿפ ןוא םוהּת םוצ ךייה רעד ןוֿפ ןסירעג ךיז
 טָאה גרַאברעסַאװ ןייא .טֿפַארק ןוא םערוטש ַאזַא טימ ץלַא ןוא ,ךייה
 ףױטשרעסַאװ ףיוא ןלָאמעצ םיא ןיא ךיז ןוא ןרעדנַא םעד ןסיוטשעג
 ,ןטֿפול רעד ןיא טצעזעג טָאה םיוש ַא זַא ,ןוזגרי ַאזַא טימ

 בָאה טנעמָאמ םעד ןיא .זָאלגעװַאב ,םוטש ןענַאטשעג ןיב ךיא..
 רעזעירעטסימ ַא .ןיב ךיא רע ןוא ןיב ךיא ּוװ ןסעגרַאֿפ ירמגל ךיא
 -ער רעקרַאטש ַא .טרָא םוצ טדימשעגוצ ןטלַאהעג ךימ טָאה חוּכ
 טלָאװעג ךיז טָאה סע .טשרעזַאב ןצנַאג ןיא ךימ טָאה ליֿפעג זעיגיל
 םעד טָא וצ ןקוב ךיז ןוא דרע רעד וצ םינּפ ןטימ ןָאט לַאֿפ ַא
 ,..םיקלא ארב תיזשארב

 םרַאֿפ רעד ףיוא

 -עמוא ,עַײנ רעביא טגָאיעג רימ טימ ןַאב יד ךיז טָאה רעדיוו

 עקיטסברַאה ,עטעקַאנ רעביא ןוא רעדלעוו עשילָאכנַאלעמ ,עקיט

 ןעמונעג סנטַײצ יב ןיוש טָאה רעטניװ רעד עכלעוו ףיוא ,רעדלעֿפ

 ןיב ןשינעלגָאװ עגנַאל ךָאנ .עודלָאק עסַײוװיײנש ןַײז ןטײרּפשסיױא

 -יו טָאטש רעד וצ ,ֿבושי ןכעלשטנעמ ,םעַײנ א וצ ןעמוקעגנָא ךיא

 ןַאב רעטייוצ ַא ףיוא טצעזעגרעביא ךיז ךיא בָאה ןטרָאד .געּפינ

 ,דוָאלק טנייס לֿפרעד םעד וצ ןעגנערב טֿפרַאדעג ךימ טָאה סָאװ

 .געפיניוו ןוֿפ לַײמ טרעדנוה

 ךיא .לכעלַאזקָאװ םעניילק ַא רַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאב יד

 ,רעמרַאֿפ ןַײמ ןכוז ןעגנַאגעג ןיב ןוא ךעלקעּפ ענַײמ ןעמונעג בָאה

 עקנישטיּפ ַא ךיז רַאֿפ ןעזרעד בָאה ךיא .קוינדָארּפ קַײמ ,לאוג ןַײמ

 ,עטיירב ןגעלעג ןענַײז םורַא-ןוא-םורַא ,לסעג ןייא ןוֿפ עלעטעטש

 טימ טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןיב'כ .,רעדלעֿפ עטײנשרַאֿפ ,עכַאלֿפ

 ;טכַארטעג ןוא ןטַײז עלַא ףיוא ןגיוא עקיורמוא

 םעד ,סָאבעלַאב ןַײמ ָאד ןעמ טניֿפעג וו ?ןעמ טייג ןיהווו ---

 ?קוינדָארּפ קַײמ יוג
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 "עו .רענערױלרַאֿפ ַא יו לטעטש ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא ןיב'כ

 ידַא םענעבירשעגנָא םעד ןזיוועג ךיא בָאה טנגעגַאב בָאה ךיא ןעמ

 טימ ןביוהעג ,ריּפַאּפ לקיטש סָאד טכַארטַאב טָאה רערעדעי .סער

 ַאֹזַא ףיוא סעּפע טדערעג ןוא טנעה יד טימ טכַאמעג ,סעציילּפ יד

 ןוֿפ ןדייר טרעהעג קירוצ גנַאל טשינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,ןושל

 ,סע טסייה ."ןָאָאלַאסורע ףיש רעשיזייצנַארֿפ רעד ףיוא ןסָארטַאמ יד

 יו רעבָא .ןזױצנַארֿפ ןשיווצ ןלַאֿפעגנַײרַא רעדיוו טציא ןיב ךיא זַא

 קַײמ -- ןעמָאנ ןַײז ןוֿפ גנַאלק ןכָאנ סָאװ ,יוג ןַיײמ רעהַא טמוק

 .ייֹוג רעתמא ,"רעקירעזדנוא? ןַא ןַײז רָאג רע ףרַאד --- קוינדָארּפ

 -מיצקש ערטסַאילַאכ ַא ןבילקעגמורַא ןיוש ךיז טָאה רימ םורַא

 ןבָאה סעּפע .טירט ךָאנ טירט ןעגנַאגעגכָאנ רימ ןענַײז סָאװ ,ךעל

 ,רימ ףיוא רעגניֿפ יד טימ קידנעלטַײט ,טּכַאלעג ןוא טדערעג ייז

 רעד רַאֿפ ייטש ךיא וַא ,ןעזרעד ךיא בָאה לָאמ ַא טימ .,ןדמערֿפ םעד

 רעשיזייצנַארֿפ רעד .קינייװעניא ןַײרַא ןיב ךיא .טסָאּפ רעשלטעטש

 ןוא לדרעב ןדנָאלבױרג ַא טימ ,שטנעמ רערעטלע ןַא ,רעטסַײמטסָאּפ

 טימ ןוא ןסיורד ןיא טריֿפעגסױרַא ךימ טָאה ,ןגיוא עטוג ,עיולב טימ

 - עכיילב ַא ּוװ ,חרזמ וצ ,ןיהַא ןייג לָאז ךיא זַא ,ןזיוועג טנַאה רעד

 .ןקלָאװ ןעיורג ַא רעטניה ןוֿפ ןכירקסורַא ןעמונעג טָאה ןוז

 ןרַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז ןוא רעמרַאֿפ ַא ןרָאֿפעגנָא זיא לַיײוװרעד

 ןדייר םיא טימ ןביוהעגנָא דלַאב טָאה רעטסַײמטסָאּפ רעד ,טמַאטסָאּפ

 זַא ,רימ ףיוא טנַאה רעד טימ ןזיוועגנָא ייברעד ןוא ךיג ױזַא סעּפע

 ,טרַאװעג ןוא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןיב'כ .,ןײגקעװַא טשינ לָאז ךיא

 ןוא ווירב לקעּפ ַא טימ ןדָאלַאב ןעמוקעגסױרַא דלַאב זיא רעיױוּפ רעד

 וצ ןכירקנַײרַא ןסייהעג רימ גנוגעוװַאביטנַאה ַא טימ ןוא ןעגנוטילצ

 .ןגָאװ ןיא םיא

 ךיז טָאה ןגָאװ רעד .טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז ןבָאה דרעֿפ יד

 יו סעדורה ענערױרֿפרַאֿפ יד רעביא טלסיירטעג ךיז ןוא ןֿפרָאװעג

 -סורַא ךימ סע טעװ טָא-טָא זַא ,טניימעג בָאה ךיא .,תחדק ַא ןיא

 -מורַא םַײב ןטלַאהעגנָא קרַאטש ךיז בָאה ךיא .,םיא ןוֿפ ןעלסיירט

 :טכַארטעג הׂשעמ תעשב ןוא ןגָאװ ןוֿפ לטנעוו ןטמיוצעג
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 טשרע ףגעוװ ענַײד ןענַײז ןלױהרַאֿפ יו ,םלוע-לשיונובר ,ָא --

 ךָאנ ךיא ןיב ,קירוצ ןכָאװ ףניֿפ-ריֿפ ערעסָאװ ַא טימ ,גנַאל טשינ

 ,רעדניק ןוא בַײװ ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,םייה רעד ןיא ךיז יב ןסעזעג

 טָא ןוא ,טָאטש ןיא סָאבעלַאב רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ,החּפשמ טימ

 -ַאק ַא ןיא ךימ ןיֿפעג ,קינדנו-ענ ַא ,רעטלגָאװרַאֿפ ַא ןיוש ךיא ןיב
 ענַײמ סָאװ .דרע רעדמערֿפ רעביא לּפמַארט ,ןגָאװ-רעמרַאֿפ ןשידַאנ

 סטָאג ףיוא ןזָאלעג ךיז ,ןטָארטַאב טשינ לָאמ ןייק ןבָאה יתוֿבַא-תוֿבָא

 ַא וצ ץעגרע ךימ טריֿפ סָאװ ,רעױּפ ןשיזײצנַארֿפ ַא טימ טָארַאב

 וליֿפַא טשינ סייוו ןוא טשינ ןעק ךיא סָאװ ,רעיוּפ ןדמערֿפ ,ןטייווצ
 .יזיא רע ןושלו המוא ןַא רַאֿפ סָאװ ןוֿפ

 ,תוֿבשחמ ענַײמ ןיא ןעקנוזרַאֿפ ױזַא ןעוועג ןיב ךיא יװ ןוא
 רימ ןוא דרעֿפ יד ּפָא-לעטש ַא ןבעגעג גנילצולּפ זױצנַארֿפ ןַײמ טָאה

 ןמיס ןייק ןעזעג טשינ ךיז טָאה םורַא-ןוא-םורַא .ןײגוצּפָארַא ןלױֿפַאב

 טָאה סע ,דלַאװ רעטכידעג ,רעדליװ רָאנ ,ֿבושי ןכעלשטנעמ ַא ןוֿפ

 לברַא םַײב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע .קערש ַא טּפַאכעגמורַא ךימ

 זיא סָאװ ,עקשזעטס רעלָאמש ,רעקיטַײז ַא וצ טריֿפעגוצ ךימ ןוא
 ןייג ןסייהעג רימ ןוא דלַאװ ןטַײז עדייב ןשיווצ ןטלַאהַאב יוװ ןגעלעג

 ןֿפױא טּפַאכעגֿפױרַא קירוצ דלַאב ךיז רֶע טָאה ןײלַא ןוא סיױרָאֿפ
 ,גיוא ןַײמ ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ זיא ןוא ןגָאװ

 ןֿפױלטנַא וצ יו ,טירט עקיטסַאה טימ ןייג ןעמונעג בָאה ךיא
 טקירדעג רימ טָאה שזַאגַאב רערעווש רעד .קערש רענעגייא רעד ןוֿפ

 םעטָא םעד בָאה ךיא זַא ,ןלַאֿפַאב רימ ןענַײז ןטסגנַא ,.סעציײלּפ יד
 -ארומ ױזַא סעּפע ןגיוצעג ךיז טָאה געוו רעד .ןּפַאכּפָא טנעקעג טשינ
 ,טירט ענַײמ רעטנוא ןסקַאװעג טלָאװ סע יוװ ,גנַאל קיד

 -עג ךיא בָאה --- !ןעשעג ָאד טעװ רימ טימ סָאוװ ,סייוו טָאג --
 עקירעגנוה עטַאשט ַא ןֿפױלסױרַא ךָאנ טעװ דלַאװ ןוֿפ --- טכַארט
 טשינ וליֿפַא טעוװ רענייק ןוא ,רימ ףיוא ןֿפרַאװֿפױרַא ךיז ןוא ףלעוו
 ..ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןַײמ ּוװ ,ןסיוו

 ךיא .עלעביטש םַאזנייא ,ןיילק ַא ןעורעד ךיא בָאה גנילצולּפ
 ןלעטש ןעמונעג בָאה ךיא !ֿבושי ַא .טײרֿפרעד קרַאטש ךיז בָאה
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 טָאה ,לביטש םוצ טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא יוװ רָאנ ,טירט עכיג

 ַא רימ וצ ןָאטעג סיר ַא ,דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יו ,גנילצולּפ ךיז

 יװ שרעדנַא טשינ ,החיצר ַאזַא טימ טנוה רעטַאװעלדוק רעצראווש

 וצ ןעמוקעג ןזיא ןדלַאװג ןוא תולוק ענַײמ ףיוא .ןַײז סרוד ךימ

 ךעלּפעק ענעסקַאלֿפ עטעקַאנ טימ ךעלמיצקש ערטסַאילַאצ ַא ןֿפױל

 ,גרַאװגיײלק סָאד ןוא ,ֿבלּכ ןטעשויעצ םעד ןעמעננייא ןעמונעג ןוא

 טימ טריֿפעגנַײרַא ךימ טָאה ,ֿבלּכ ןסיורג םענוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא

 -טיירב רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא סע ּוװ ,ןַײרַא ףיוה ןיא דַארַאּפ סיורג

 ,ץלָאה טקַאהעג ןוא טנַאה ןיא קַאה רעסיורג ַא טימ יוג רעקיציילּפ

 -סיוא ךיא בָאה --- !+ שטשָאמָאּפ ךָאב !עינַאּפ ,ירבָאד ןעיזד --

 ,טנַאה עקידרעטיצ ַא םיא וצ טקערטשעגסיוא ןוא םעטָא ןַא ןָא ןֿפורעג

 עלַײװ ַא ,ץָאלק ןֿפױא קַאה יד טגײלעגקעװַא דלַאב טָאה יוג רעד

 ,ערעווש ַא טגנַאלרעד רימ ןוא סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ טכַארטַאב ךימ

 ;ןייצ יד ןשיווצ טלמרומעגסױרַא ןוא ,טנַאה עטעּפַאילעצ

 .עינַאּפ ,ירבָאד ןעיזד ---

 ןוא שייוג טדער יוג ןַײמ סָאװ ,טײרֿפרעד קרַאטש ךיז בָאה ךיא

 ...דנַאל-םִייוג ןוֿפ יוג רעתמא ןַא זיא

 ךיא רעוװ ןגערֿפ וצ טשינ רָאג ךיז טלַײא יוג רעד זַא קידנעעז

 רעטשרע רעד ךיא ןיב ,םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ בילוצ ןוא ןיב

 ןעמָאנ ןַײמ ןיא טקנַאדַאב לּכ םדוק םיא בָאה ךיא ,ןושל טימ סױרַא

 סָאװ ,דסח ןסיורג ןַײז רַאֿפ רעדניק ןוא בַײװ ןַײמ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא

 ,ןלױּפ ןוֿפ שזַא רעהַא טכַארבענּפָארַא ךימ ןוא רימ וצ ןָאטעג טָאה רע

 ,רעדלעֿפ ענַײז ףיוא ןטעברַא וצ

 רע יו ,ןגױא עטלמוטעצ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יוג רעד = -

 ַא ךָאנ םיא ךיא בָאה ..העד-רסח ַא סעּפע ךיז רַאֿפ ןעזרעד טלָאװ

 רע ןעמעוו ,רעד ךָאד ךיא ןיב טָאד זַא ,ןרעלקרעד וצ ןביוהעגנָא לָאמ

 רע .,םרַאֿפ ןַיײז ףיוא ןטעברַא ןעמוק וצ ןליוּפ ןוֿפ ןבירשעגסיוא טָאה
 ןגיּפשעג ,טרעכיירעג ,עצינליטַאּפ רעד ןיא ןצַארק ןעמונעג ךיז טָאה -

 !ףלעה טָאג !ןַאּפ ,ןגרָאמ טוג *
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 סעּפע ןיא טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןרעטש ןטימ טשטיינקעג ןוא

 טימ ןדנוצעגנָא ךיז ןגיוא עיורג ענַײז ןבָאה דלַאב ןוא ,ןענָאמרעד

 :ןעירשעגסיוא טָאה רע ןוא סעּכ

 !"לבָארט; טכַאמעגנָא ךיז !?יטַאילקָארּפ טרָאשט יט ,ךַא --

 טשינ ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ טימ םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 טניימ רע סָאװ ןוא סעּכ ןַײז ןוֿפ הביס יד זיא'ס סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ

 ,*לבָארט; טרָאװ ןטימ

 -ייוװ ךיז רע טָאה -- !* ןַאּפ רעצנַאג ַא ,קילגנַא ןַא ןעמוקעג --

 יצ ,ןביירשרעטנוא ןטעבעג ,טנַאה ןיא ריּפַאּפ ַא טימ --- טציהעג רעט

 עדַאנַאק ןייק *ּפָארוי; ןוֿפ ןעמוק ןלָאז ןשטנעמ ךָאנ זַא ,ליוו ךיא

 ךיוא ךיא בָאה ,ןבירשעגרעטנוא ןבָאה עלַא ...דנַאל ףיוא ןטעברַא

 זיא דרע קיניוו ?ןעמוק טשינ ייז ןלָאז סָאװ רַאֿפ ,ןבירשעגרעטנוא

 !תורצ טכַאמעגנָא ךיז בָאה ךיא זַא ,ךיא עז טציא ?ןַארַאֿפ ָאד

 ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב "םינּפ-תלבק; םענייש ןקיזָאד םעד ןוֿפ

 ןיא .קידלוש סָאװ סעּפע ןיא ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,רעטֿפעלּפעג ַא יו

 -סױהַא בָאה ךיא .סעּפע ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה טנעמָאמ םעד

 ןטימ טלקיװעגמורַא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,ןוטיט לקעּפ ַא טּפַאכעג

 ;טגנַאלרעד םיא ןוא ,לָארעדנַאב ןשיליױוּפ

 הנּתמ ַא טכַארבעג ריד בָאה ךיא .קוינדָארּפ עינַאּפ ,םענ ---

 | ..ןלױּפ ןוֿפ שזַא

 טימ עלעקעּפ סָאד טכַארטַאב ,ןעמונעג ןרעג סע טָאה יוג רעד

 רע .טרעטַײלעגסיױא רעדיוו ךיז טָאה םינּפ ןַײז .ןגיוא עקירעגַײנ

 ןבָאה רימ .ןעוועג דבכמ ךיוא ךימ ןוא לסָאריּפַאּפ ַא טײרדרַאֿפ טָאה

 ַא טָאה הנּתמ ןַײמ זַא ,סױא-טזַײװ .,ןגיוושעג ןוא טרעכיירעג עדייב

 / ןבױהעגנָא ןיוש טָאה רע ןוא ,ןרָאצ םעד םיא ַײב ןשָאלעגּפָא לסיב

 ;:רעכיוו לסיב ַא ןדייר

 -- ןהגעטנַײא רימ טימ ןעמונעג רע טָאה -- ...דיי ,רעה ---

 ןזַײרּפ יד ...סקירעיורט ַא ןעוועג זיא שינעטערעג עקירָאי-ַײה סָאד

 !ץירּפ רעצנַאג ַא ,רעדנעלגנע ? --- !לװַײט רענעטלָאשרַאפ וד (שיסור) 5
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 -סקע ןיערג; ןוֿפ סרעּפַאצטולב יד .דרע רעד ןיא ןענַײז האוֿבּת ןוֿפ

 רַאֿפ ןעװעצַארּפ ,ןעווערָאה רימ .ןקיטשרעד זדנוא ןליוו ז "שזדנעשט

 ךיא .רעטניוו ןיוש זיא'ס ,ןטסילַאטיּפַאק יד ,םילָאװַײט יד רַאֿפ ,ייז

 ךיד ךיא זומ ץעזעג ןכָאנ רעבָא ,רעטעברַא-םרַאֿפ ןייק טשינ ףרַאד

 ךיא סָאװ ,רַאלָאד עכעלטע ריד ןלָאצוצ ךָאנ ןוא ןסע ןבעג ,ןטלַאה

 רע טָאה -- ,עז ?ןטלַאה ךיד ךיא ןעק עשז יוװ ָאט .טשינ גָאמרַאֿפ

 -ּפִא ןעייג רעדניק ענעגייא ענַײמ יו -- ץֿפיז ַא טימ טקידנערַאֿפ
 .ןסירעג

 -סיױרַא טרָאֿפ ךימ ךָאד טסָאה וד ,קידלוש טינ ךָאד ןיב ךיא --

 ָאד ךָאד בָאה ךיא ?ןייג טציא ךיא ןעק ןיהּוװ .ךיז וצ טעוועבערטעג

 ַא טימ רעטרעוו עטצעל יד טגָאזעגסױרַא ךיא בָאה --- ?טשינ םענייק

 ,תונמחר םיא ַײב ןֿפורסױרַא קידנלעוו ,לוק ןכָארבעג

 ;ןדנוצעגנָא רָאג ןיוש םיא ןבָאה רעטרעוו עטצעל יד

 יי ?רעמרַאֿפ ןעמערָא ןַא ןוֿפ ,וימ ןוֿפ וטסליוװ עשז סָאװ ---

 רַאֿפ ..!ךַיײר עלַא טרָאד ןענַײז ייז !טָאטש ןיא ןדיי ענעגייא ענַײד וצ

 .?ןֿפלעה טשינ ריד "יז; ןלָאז סָאװ

 -עג םיא ךיא בָאה -- ,ןבָאה טשינ ךימ טסֿפרַאד וד ביוא ---

 ןֿפרַאװנָא טשינ טלַאװעג טימ ךיז ךיא לעװ -- ןליטשנַײא טווּורּפ

 רשֿפא .ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןרָאֿפ ןזומ ןיוש לעװ ךיא .ריד ףיוא

 סָאװ סעּפע ןעניֿפעג ענעגייא ענַײמ ןשיוװצ טרָאד עקַאט ךיא לעוװ

 .ןָאט וצ

 סָאװ ,רענעדירֿפוצ ַא ןֿפורעגסױא יוג רעד טָאה -- !* ערבָאד --

 ..."לבָארט,, ןַײז ןוֿפ ןוא ןדִיי םעד ןוֿפ ןועוו רוטּפ טכַײל ױזַא טעוװ רע

 ,עקשטיניילק ַא ןזיװַאב ךיז ריט ןיא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 רעבָא ,ןסע רעדניק יד טימ ןַאמ םעד ןֿפורעג ןוא עלעקיוג עקנירַאד

 ןדמערֿפ םעד רַאֿפ ץלַא ךָאנ טייטש ןַאמ רעסיורג ריא יו ,קידנעעזרעד

 ןֿפױל וצ ןעמוקעג יז זיא ,גנַאל ױזַא םיא טימ טהנעט ןוא ?דישז;

 .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ןגערֿפ

 ,טוג 5 --- .,עזרעב-האובת
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 ןבױהעגֿפױא ךיז ,טרעֿפטנעעג ץרוק רע טָאה -- !?ץינ ָאט --

 .ןסע ןֿפורעגטימ ךיוא ךימ ןוא טרָא ןוֿפ

 ךיז ןבָאה רעדניק ץוט ןבלַאה םעד טימ ןוא בַײװ ןטימ רע

 -ּפָא ןוא טמלצעגרעביא ךיז ןבָאה ,שיט ןסיורג ַא םורַא טצעזעגסיוא

 ,ץלַאז ןוא טיורב ןַײז רַאֿפ טָאג וצ קנַאד ַא ,הליֿפּת עצרוק ַא טגָאזעג

 ,עלהיח ןטָארבעגּפָא ןַא סעּפע ןגעלעג זיא לסיש רעסיורג ַא ןיא

 לריזח ַא זיא סָאד יצ ,ןעמיטשַאב וצ ןעוועג רעווש רימ זיא סָאװ

 .רעד ךיוא רימ טָאה יוג רעד .,שינעֿפעשַאב ןימ רעדנַא ןַא רעדָא

 ךעלֿפעה רעייז םיא בָאה ךיא .,סנטָארבעג םעד טָא ןוֿפ קלח ַא טגנַאל

 ,ךלימ טימ טיורב לקיטש ַא זיולב ןטעבעג ןוא טקנַאדַאב

 טימ טגָאזעג רימ וצ רע טָאה --- !ארומ ןייק טשינ בָאה ,סע --

 ..שײלֿפנזָאה זיא סָאד ,ריזח ןייק טשינ זיא סָאד -- לרעטכעלעג ַא

 ןוא לעשיד םעד ןעוערעקרַאֿפ טלָאװעג ןיוש ךיא בָאה ןסע ןכָאנ

 טשינ ןַאב ןייק ןיוש רעבָא ךיא בָאה ,ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןרָאֿפ

 יָאד ןקיטכענרעביא טזומעג ןיוש ךיא בָאה .טַאהעג

 ןוֿפ ייה גוטס ַא ןריֿפּפָארַא ןֿפלָאהעג םיא ךיא בָאה גָאט ןכרוד

 -ַאװ טעּפמָאּפעגנָא ,םיריזח יד ןסע ןבעגעג .ץלָאה טקַאהעג ,דלעֿפ

 ךיז בָאה ךיא .תומהב יד ןעקנורטעגנָא ןוא עטערָאק רעד ןיא רעס

 ,ץלַאז ןוא טיורב ןַײז רַאֿפ ןלָאצוצּפָא םיא תוחוּכ עלַא טימ טימַאב

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,קוינדָארּפ קַײמ .ןסעגעג םיא ַײב בָאה ךיא סָאװ

 ןַײמ רַאֿפ ןבױלּפָא טנָאקעג טשינ רָאג ךיז טָאה ,סָאבעלַאב ןַײמ ןַײז

 ,טייקשהירב עסיורג

 ןוא -- בַײװ ןרַאֿפ טביולעג ךימ רע טָאה --- ,דישז ַא שטָאכ ---

 ...טעברַא רעשרעיוּפ רעד וצ סיוא טוג ױזַא ךָאד ךיז גוט

 טנָאקעג טשינ ךימ טָאה רע סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא םיא זיא'ס

 7 ,ןטלַאה
 עלעביטש ןקניניילק םעניא ןבילקעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה טנוװָא ןיא

 טָאה רֶע עכלעוו ,םינכש סקוינדָארּפ קַײמ ,םִייוג רענַיַארקוא עכעלטע

 ,טשיגרָאג זיאס ?
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 ןוא טרעכיירעג ןבָאה ייז .קַאבַאט ןשיליוּפ ןַײמ טימ ןעוועג דבכמ

 ,האוֿבת ףיוא ןוַײרּפ יד חוּכמ ,טינש ןקירָאי-ײה םעד חוּכמ טסעומשעג

 ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןרעַײטש ןגעוו ,ןגָאלשעג ױזַא סנטצעל ןענַײז סָאװ

 טימ ךיז ןבָאה ייז ,קיטילָאּפ-טלעװ ןגעוו ךיוא ןוא ,ןלָאצ ליֿפ ױזַא

 "סענַאּפפ עשיליופ יד סָאװ .,עניַארקוא רעייז ןגעו טדערעצ רימ

 ,הכולמ עשיליופ יד תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג ,טּפַאכרַאֿפ ןבָאה

 ןוא עיצילַאג ןיא "רעדירב ערעייז, ןוֿפ דרע יד טריקסיֿפנָאק סָאװ

 -עייז יװ ,טלייצרעד ךיוא רימ ןבָאה ייז ,ןקַאלָאּפ יד וצ ּפָא סע טיג

 -גערברעבירַא ךיוא ייז לָאז ןעמ ,ייז יב ךיז ןטעב ןוא ןבַײרש עקיר

 יעדַאנַאק ןייק ןעג

 ןַיײמע טָאה ,ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד ןעוו ,טנװָא ןיא טעּפש

 רימ רַאֿפ טעבעגסיוא ,יורטש לטניב ַא טכַארבעגנַײרַא *סָאבעלַאב

 םענרעצליה ןסיורג ןַײז ןוֿפ טַיײװ טשינ ,דרע רעד ףיוא רעגעלעג ַא

 לירד-ייווצ ַא ןוא בַײװ ןטימ םענייא ןיא ןֿפָאלשעג זיא רע ּוװ ,טעב

 םענעסּפעש ןסיורג ןטלַא ןַא ןבעגעג ךיוא רימ טָאה רע .רעדניק
 .ךיז ןקעדוצוצ ףיוא ץלעּפ

 טֿפול יד ,ןֿפָאלשנַײא טנעקעג טשינ ןֿפוא םושב רעבָא נָאה ךיא

 סָאװ ,קַאבַאט ןוֿפ חיר רעד .ערעווש ַא ןעוועג זיא עלעביטש םעניא

 ,זדלַאה ןיא טקיטשג רימ טָאה ,ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןבָאה םִיוג יד

 -עג טָאה ,טכַאנ עצנַאג ַא טנערבעג טָאה סָאװ ,ןוויוא רענרעזַײא רעד

 םענעטּפעש טימ טקעמשעג טָאה ץלעּפ םענוֿפ ןוא ץיה טימ טצעז

 ,גָאט ןרעװ לָאז סע טבעלרעד םיוק בָאה ךיא .סייווש

 ,רוֿפ ַא טנַאּפשעגנַײא קוינדָארּפ קַײמ רעטוג רעד טָאה ןעניגַאב

 .ןַאב רעד וצ טריֿפעגקעװַא ךימ ןוא ךעלקעּפ ענַײמ טגײלעגֿפױרַא

 -מוא ,רעדמערֿפ רעד וצ ןרָאֿפעג ךיא ןיב טימעג ןרעווש ַא טימ

 ןכוז וצ ,"רעדירב ענעגייא; ענַײמ וצ ,געּפיניװ טָאטש רעטנַאקַאב

 .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ךיז רַאֿפ
 1945 געפיניװ
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 דיסח .מ

 רבדמ רעד

 זדנוא טֿפױל רבדמ רעד

 --- ךָאנ ןוא ךָאנ

 רבדמ ןוֿפ ןעק'מ

 ,סױרַא טינ
 ,ןבעל ַא רַאֿפ סָאװ

 ?ןדִיי
 ןגערב עלַא ַײב טייטש ןעמ
 ,זיולב ןוא ליוה

 טנערב ןטַײװ ןוֿפ

 ,יניס גרַאב רענעעזעג םיוק רעד

 ,ןיוש טנערבעג יװ ,רע טנערב

 .רָאי ךָאנ רָאי

 ,קעװַא טשרע זיא רוד ַא

 ןעמוקעגמוא רעטייווצ ַא
 טימ רעד ןיא ןוא

 ,רוד רעַײנ ַא ךיז טרעטנָאלּפ סע

 ּפָאק ןרעביא ,ךָאנ םיא טֿפױל רבדמ רעד

 -- למיה ַא רבדמ ןוֿפ ןעק רע
 טימ רעד ןיא לָאמ ןייק

 ,קיטייוו ַא ,סױרַא טינ

 ,ריד וצ ןֿפױלטנַא ,רוד ַא רַאֿפ סָאװ

 ? טָאג -- ןבעל ַא רַאֿפ סָאװ

 רבדמ ַא ךָאנ זיא ןגערב עלַא ַײב טייטש ןעמ

 ? קיטיינ ,זיולב ןוא ליוה
1974 
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 ךילטָאג -י נ

 !טסַאג ַא ףיוא-טמענ

 טנעמגַארפ

 !עטנירגעצ ףיט ןלָאט ריא ,טסַאג ַא ףיוא-טמענ

 ,ולב-טלּפענרַאֿפ -- גרעב ,חרוא ןַא ףיוא-טמענ

 ,ךימ טניּפשרַאֿפ ,ןַײא ךימ טיירד רעטנָאלּפ רעַײא ןיא
 ,יוט ןיא --- טייווק טימ ,זָארג טימ ,םיוב טימ טבעװרַאֿפ

 ,תומוקמ ערעַײא ןיא םוק'כ רעדימ ַא

 ,טרַאה ןוא יורג --- ןשטנעמ ןוֿפ ,טָאטש רעגנע ןוֿפ
 ,ןעמיור יד ָאד רעטיירב סָאװ רימ רַאֿפ טלָארעצ

 ,טרַאּפשעצ רימ רעטיירב ןטנָאזירָאה יד

 ,רערעמ סָאװ עטקילַארטשעצ ָאד תוֿבחר ליוו'כ
 ,טֿפול עקידנקיווקרעד ,ָאד עשירֿפ ליוו'כ
 .ןרעוו רעדינ ןוא ךייה טימ ָאד קינייא ליוו'כ

 ,טֿפוגרַאֿפ רוטַאנ רעד טימ ָאד ןרעוו ליוו'כ

 ,טנלע טימ לוֿפ ,ןטכענ םעד ליוו'כ ןסעגרַאֿפ

 .ןַײּפ טימ לוֿפ ,ןגרָאמ ןוֿפ ליוו'כ ןרעלק טינ

 ,ןלעה-קינוז ןוֿפ טציא ןוֿפ ליוו'כ ןסינעג

 ,טנַײה ןרָאלק-רעטיול ןוֿפ ליוו'כ ןסינעג

 .עטנירגעצ ףיט ןלָאט ,ריא ,טסַאג ַא ףיוא-טמענ

 ,ולב-טלּפענרַאֿפ -- גרעב ,חרוא ןַא ףיוא-טמענ

 ,ךימ טניּפשרַאֿפ ,ןַײא ךימ טיירד רעטנָאלּפ רעַײא ןיא

 ,יוט ןיא --- טייווק טימ ,זָארג טימ ,םיוב טימ טבעוװרַאֿפ



 55 ןענַאעקָא ייווצ ןשיװצ

 ןוָאקינלַאקש .ש .א

 לָאערטנַאמ

 ,ןֿפַאה םענירג ןַײד ןיא טקעװעגֿפױא ךימ טסָאה

 ,טגָאזעג ןעמָאנ ןַייײמ ליטש ריד ךיא בָאה

 ; ןבירשרַאֿפ טַאלב ןסַײוװ ַא ףיוא םיא וטסָאה

 ,טגָאטעג טשרע טָאה סע

 ,רעיולב ַא ךיור ַא זיא ןעגנַאגעג גרַאב ןרעביא

 רעיוט ןלָאמש םעד ןזיוועג רימ טסָאה וד ןעוו

 .ןסַאג עקירעדינ ,עמערָא ענַײד וצ

 ,ןייטש ןַײד ןיא טּפַאלקעגנָא ךיא בָאה ירֿפ

 ,ץרַאה ןוֿפ טַײװ ןוֿפ טלייצרעד ץלַא ריד

 ריד רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא טייקדמערּפ ןַײמ

 ,ריט רעטלַאק ןַײד ַײב

 ,טכַארבעג ריד ךיא בָאה רָאי עקיטכיל ןצכעז

 ,עטליצעגנָא ןלַײֿפ יו טנעה עגנוי ייווצ

 גנַאזעג ןוֿפ גנוילב ןיא לגױֿפ ַא יו ץרַאה ַא

 לָאּפוק םענעדנוצעג ַא יוװ ּפָאק ןַיימ ןוא

 -- ךעלעקניוו ערעטצניֿפ ענַײד עלַא וצ

 !לָאערטנָאמ

 ,םייה ןַײמ טרעיומעגנַײא זיא טנעוו ענַײד ןיא

 ,ןייטש ןַײד ףיוא ןבעל ןַיַײמ טקיטכיל סע

 ,לָאמַא ןוא טנַײה ןוֿפ ןשידִיי עלַא טימ

 !לָאערטנָאמ ,ריד טימ דנוב ןקיביײא ןיא
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 רעּפיז בקעי

 גערב םעיינ ןפיוא

 ןטנעמגַארפ

2 == 

 יד ןוא גנַאגֿפױאנוז ןקימַאלֿפ ןוֿפ קסַאילב רעקידמעצולּפ רעד

 טָאה רעטצנעֿפנַאב עטכױהרַאֿפ יד ךרוד טייקטַײװ עקידנדנעלב

 יװ זיא'ר ןכלעוו ןיא ,למירד ןדימ ןוֿפ ןסירעגֿפױא ןגרעבנרעטש

 ןיא טקַאּפעגנַײרַא ףיש רעד ןוֿפ ייז טָאה'מ יוװ ךַײלג ןעקנוזעגנַײרַא

 זיא ןורּכז ןטעַײטרַאֿפ ןיא .ןענָאגַאװ עטלַאק ,ערעטצניֿפ בלַאה יד

 -עגוצ םיא טָאה ץעמע סָאװ ,עזַארֿפ ענדָאמ ַא ןקעטש ןבילבעג םיא

 -רַאֿפ רע זיא ריא טימ ןוא ,ןָאגַאװ ןיא ךיז ןגירקנַײרַא םַײב ןֿפרָאװ

 ;:למירד ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 .זדנוא ףיֹוא טרַאוװרעד םיוק ךיז ןבָאה ייז --

 יד ןיא טקַאּפעגנַײרַא זיא סע יװ ךיז טָאה'מ רָאנ יו .עקַאט ןוא

 ןוא סױרָאֿפ טשרע וצ .ךיז ןעלקַײק ןעמונעג ןַאב יד טָאה ןענָאגַאװ

 "ונעג רעטיצ ןקידנעשטשערט טימ ןוא ,קירוצ ףיוא לסיבו ַא ךָאנרעד
 טלינקעג ךיז טָאה סָאװ ,ערַאּפ ןוא ךיור טימ רעווש ןעמעטָא ןעמ

 -מייב-לדָאנ עקיטסענּפשעג-טעוליס ןוא סעטסוק עטכידעג יד רעביא

 "נָא גָאט ַײב ךָאנ זיא סָאװ ,יינש ןטשרע םענוֿפ עטרעטיצרַאֿפ ,ךעל

 ירעמוז רענַאידניא ןטימ ןיא םערוטש ַא טימ ןעמוקעג
 למירד ןרעווש ןיא םיא טָאה -- ..שינעגעגַאב סָאד רָאנ עז --

 .המוערּת ענדָאמ ַא טרעטַאמעג

 זיא עזַײר -םי רערעווש ַא ךָאנ גערב םוצ ןעמוקנָא עצנַאג סָאד

 ןוא ָאי ,ךיז טכַאד ,זיא'ס ,קיטסנעּפשעג ענדָאמ ןעמוקעגסיוא םיא

 גנורזחרעביא ןַא זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד .םיא טימ ןעמוקעגרָאֿפ טשינ

 זיא'ר .לָאמ ןטשרע םוצ טשינ ןיוש טריסַאּפ טָאה סָאװ ,סעּפע ןוֿפ

 טייטש טציא ןוא ,טבעלעגרעביא ןוא ןעגנַאגעגכרוד סָאד לָאמַא ןיוש

 ןֿפרַאד סָאװ וצ :ןעניוטש טימ וצ ךיז טקוק ןוא טַײז רעד ןוֿפ זיולב רע
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 ?ןריּפַאּפ עקיבלעז יד ןקוקרעביא ןוא ןרזחרעביא לָאמ ליֿפ ױזַא סע ייז

 ןכלעוו ךרוד :שַאלַאש רעלעקנוט ,רעיורג רעד ?לָאמ ןטלֿפיװ םוצ

 סנטָאש עקיבלעז יד טימ סנטָאש ,ןטנַארגימע עלַא טריֿפעג טָאה'מ

 יּפַא שממ סוֿפ ןטימ רע טָאה ,סע טסייה ,טסיזמוא ,טַײז רענעי ןוֿפ

 טעוװ טָא-טָא .גערב םענעי ןוֿפ ךיז ןסַײרּפָא םַייב ףיש יד טּפוטשעג

 רעדיילק עטשרעבייא יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ןסייה ,םּתסה ןמ ,ןעמ |

 ןעמ ףרַאד ָאד ךיוא ...עיצקעּפסניא-טייקנייר רעד וצ ןלעטש ךיז ןוא

 ןעמ ףרַאד ןיוש לָאמ ןטלֿפױװ םוצ .ךיז ןזיולסיוא ןטימ רעכיז ןַײז

 ,ןסיורד ןיא ? ןָאטס ןטימ רַאטינַאס רעה ןרַאֿפ ןלעטשקעװַא סע ךיז

 "עג ןייר גערב םעַײנ םוצ טסמוק וד זַא ,ןלעטשטסעֿפ לָאז רע ידּכ

 טָאה'ס רָאי לֿפיװ ,ןסיוו וצ עװַאקישט ?טײלֿפמוא ןוֿפ ןמיס ַא ןָא ;ןשַאו

 סע טָאה רע סנעמַאזקע לֿפיװ .ךיז ןריזילַאיצעּפס וצ ןעמונעג םיא

 ַאזַא טימ טלעטשעגקעװַא ָאד םיא טָאה'מ זיב ,ןכַאמכרוד טֿפרַאדעג

 עדמערֿפדליװ ןוֿפ ןדלַאֿפ ענעגרָאברַאֿפ עלַא ןיא ןכוז וצ ,םינּפ טסנרע

 ,ןֿפלָאהַאבמוא ןוא עטַאװעמּת ענדָאמ םיא רַאֿפ ןעייטש סָאװ ,םיאורב

 סנטָאש יד ןצנַאט -- ?ןעמוקעגנָא טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ זיא --

 -סימ ַא טימ ןעינַאמ ןוא שַאלַאש ןוֿפ טנעוו עלעקנוט עיורג יד ףיוא

 .קערש רעזעירעט

 ַאזַא סָאװ רַאֿפ ?סָאװ זיא ,ןעמוקעגנָא ָאי ןיוש זַא ןוא ,ונ --

 סע ךיז טָאה רע יו דיײרֿפ ןייק טשינ רע טליֿפ סָאװ רַאֿפ ?שינעלקנוט

 ?געוו ןצנַאג ןֿפױא טלעטשעגרַָאֿפ

 ןּפַאטנָא ,טנַאװ ַא וצ ןלַאֿפוצ ןוא םלוע ןוֿפ ןסַײרּפָא ךיז טליוװ סע

 -ָארג ןיא ןעקנַאלב ןוא ןכַײלש סנטָאש יד רעבָא .סקידתושממ סעּפע

 "וצ ןוא ןיהַא ױזַא ,סיֿפ-ןוא-טנעה ןוא ּפעק רעביא ןעגנירּפש ,קסעט

 רענייק ןוא טשינרָאג טגערֿפ רענייק .טּפעלשעגטימ וטסרעוו --- קיר

 -נַײא ןַא טימ שממ ,טגנערטשעגנָא טנַאּפש'מ .סּפיּפ ןייק טשינ טינ

 -רָאֿפטַאלּפ רענרענייטש רעד וצ זיב ,רעגַײנ ןוא םעטָא םענעטלַאהעג

 סיוא ץלַא טעז ָאד טשרע .סױרַא ןסיורד ןרעלעקנוט ַא ךָאנ ןיא עמ

 .עילַאט רעד טימ ? --- ,קַארַאב 1
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 -רַאֿפ ענעטָארד עכיוה ַא :טַײז רענעי ףיוא טרָאד יו שממ .טנַאקַאב

 סָאװ ,ןשטנעמ למעזעג ַא ןוֿפ ּפָא ךיד טדייש טַײז ןייא ןיא גנומיוצ

 ,םינּפ ןייא יו ןענַײז רעמינּפ עלַא .טרָאד טקירדעגֿפױנוצ טייטש

 ;טניימ'מ ןעמעוו טשינ טסייוו ןוא זיולב טסרעה .,טשינ טסעז ןוא טסעז

 -ןעלסיירט -- !ךָאד רע זיא טָא ?טשינ טסעז ,עטַאט ,;עמַאמ --

 ןרעיוא-ןוא-ןגיוא עלַא ןָא-ןציּפש ןוא טרָאד ןוֿפ ןעיירשעג יד ףיוא

 עסַאמ רעד ןוֿפ ןסַײרסױרַא טשינ רעבָא ךיז טסנעק .טַײז רעד ןוֿפ

 ןעייטש טֿפַאשלעזעג-ףיש רעד ןוֿפ סרעײטשרַָאֿפ יד .ריד םורַא סנטָאש

 בלַאה ,רעטנוא-ןלַײא .עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןײגֿפױרַא עמַאס םַײב

 -ןַײױַא ,סנגיובנלע ןוא טנעה יד טימ סנטסרעמ ןוא ןושל-םוטש ףיוא

 ,ןטרַאװ ןוא טלַארּפעגֿפױא ןעייטש סָאװ ,ןענָאגַאװ יד ןיא ןלַאֿפוצ

 ןטוג ןיא רעוו טתמוערּת -- ...זדנוא ףיוא ךיז טרַאװרעד םיוק --

 ַא ףיוא לקניוו ַא ןיא ץעגרע ןדנוװשרַאֿפ טרעװ ןוא ,ךיז טכַאד ,טומ

 -- ץכערק ןדימ ַא ןוא ּפירקס ַא טימ ףיוא םיא טמענ סָאװ ,קנַאב

 זַא ...א

 -סיוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןָאגַאװ ןיא ןטערטנַײרַא ןטימ טשרע

 ,ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנודנעוו יד ןרעוו רָאלק ןוא רעמינּפ ןלייט

 רעקנילֿפ ,רערַאד ַא ןסקַאװעגסיױא םעצולּפ זיא ןגרעבנרעטש ןבענ

 ךעלעטסעק ןוא ךעלעטַײב לֿפװ עדוי-ימ טימ ןדָאלַאב ןַאמ-רעגנוי

 רעגניֿפ ןדעי ףיוא שממ ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ,סמערָא יד רעטנוא

 | :ענַײז טנעה עוװַאוװשז יד ןוֿפ

 ןוֿפ הנּתמ ַא ,רשּכ זיא'ס ,סע טמענ .דִיי ַא ךָאד טַײז ריא --

 -גָאמ ןיא .געוו ןטַײװ ַא ךָאנ טָאה ריא .?ןײארַאֿפסֿפליה ןטנַארגימיא;

 טשינ ןעמ טרעוו ןדִיי ןשיווצ ,ןטרַאוװּפָא ךיוא ךַײא ןעמ טעוװ לָאערט

 ...ןֿפױא ךיז טגערֿפ ,ןלַאֿפרַאֿפ

 עכעלגעוַאב יד .טּפַאכעג טשינ ןיוש רע טָאה עקידרעטַיײװ סָאד

 טימ ךיז קידנדָאלסױא ,ןדִיי רעדנַא ןַא ןבענ ןיוש ןעייטש ךעלקעּפ
 :טייקשימייה

 -רעגנוי רעד יו רע טרעה -- !דִיי 'ר ,העש רעטוג ַא ןיא; --

 ןעמ טרעוו ןדִיי ןשיווצ --- ןָאגַאװ ןוֿפ ףיט ןיא ךעליײרֿפ טלּפַאלּפ ןַאמ
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 ןעמַאוצ לוק סנצעמע לקנוט םעד ןיא טגנעה -- .?ןלַאֿפרַאֿפ טשינ

 טשינ טרָא ןייק ןעק סָאװ םענייא ןוֿפ ךיז ןרעזייב ןרעטיב ַא טימ
 .ןעניֿפעג

 ַא עקַאט זיא'ס .אנקמ םילרע יד זדנוא ןענַײז געוו ןצנַאג ַא --
 םעד ןזַײװַאב ךיז עקירעייז יד ןוֿפ רעוו לָאז סע .ייז ףיוא תונמחר
 | .יגעוו ןצנַאג

 גנַאל ױזַא טלעוו רעד רעביא ןּפעלשמורַא ךיז ןלעװ ייז זַא ---

 ,ןשטנעמ ךעלקיטש ןַײז וצ ןענרעלסיוא ךיז ךיוא ייז ןלעװ ,רימ יו

 טוט ,קירוצ ןייג ליוו יז ,ךיז טכַאד .ןריר ןָא ךיז טבייה ןַאב יד
 ןוא ,טייקדימ יד ןוא ףָאלש םעד קידנעלקַאשּפָא יוװ ,לסיירט ַא ךיו

 -רַאֿפ ךָאנ זיא סָאװ ,דרע רעַײנ רעד ףיוא סױרַאֿפ ןעלקַײק ךיז טמענ

 סָאװ ,ןֿפַײֿפ ַא טֿפױל סױרָאֿפ .שינרעטצניֿפ-טכַאנ-ןטימ םעד ןיא ןליוה

 ןַייא ךיז טליטש ןוא ,קידנענערָאװ ,קידנגערֿפױא ױזַא סעּפע טכליה

 טייקדימ יד ןַײא-טגיוו סָאװ ,ןציר ןוא ןצַארק ןוא ןעלדער ַא טימ

 ןגיוא יד רַאֿפ .ןעגנילשוצּפָארַא םיוק ליומ ןיא ןסיב ןטימ ןעמַאזוצ

 סעּפע ריד טקניוװ ןוא ןַאמ-רעגנוי רעקנליֿפ רעד ץלַא ךָאנ טייטש

 :רעטרעװ עטרעהעג טשינ ןיא סיוא ךיז טגייל סָאװ ,וצ שימלעש

 ןבָאה ןָאגַאװ םעד ןיא ָאד עלַא ןוֿפ ,לרעדורב ,טגרָאזעג טשינ --

 ,גיוא ןַא ןַארַאֿפ .עלעקעּפ ַא טימ םינּפ-תלבק ַא ןגָארקעג ןדִיי יד זיולב
 ךיד טיירג זיא סָאװ ,טנַאה ַא ןוא ,געוו ןטַײװ ןיא ךָאנ ריד טקוק סָאװ
 ...דנַאל םעַײנ ןיא ןעמענוצֿפױא

 ןוֿפ ךיז טסלּפענקעצ ןוא רעדילג עלַא ןיא רעמערַאװ טרעוו'ס

 רעדלעֿפ ענעֿפָא טסעז ןוא ךיז טנֿפע שינרעטצניֿפ סָאד .ןילַא ךיז

 סעקשזעטס .סנטַײװ רעד ןוֿפ םירמוש יו ןעייטש סָאװ ,גרעב טימ

 טסייג ןוא ןטַײז עלַא ןיא קידלגנעלש ךיז ןעִיצ עטיירדעג ןוא עלָאמש

 סױרַא-לקיוו ַא ךיז טוט גרַאב ַא ןוֿפ ץיּפש ןייא זיב גיוא ןטימ ךָאנ ייז
 טכַאד .ודלעֿפ רעליוה רעטעקַאנ ַא ןייטש טבַײלב ןוא לּפענ םענוֿפ

 עמורק יד ןיא טעשזדָארבעג ןוא ןעוועג ָאד לָאמַא ןיוש טסיב ,ריד ךיז
 ,גיוא-זייב ַא ןוֿפ קערש רעד ןוֿפ ךיז ןטלַאהַאב וצ ךעלעגעוו

 --י טסגנָא עקידנגָאנ ַא ּפָא טשינ טזָאל --- ?וװ ןוא ןעוו ועבָא --
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 ןיא ןעוועג טשרע ךָאד זיא רע --- ?קירוצ רעהַא סע רע טמוק ױזַא יו

 ,..טײקנַארק-םי רעד ןוֿפ רעטשלחרַאֿפ בלַאה ַא ,םערוטש-םי ַא ןטימ

 רע יבַא ?"טַײז רענעיק ףיוא ,ָאד קירוצ רָאג רע זיא ױזַא וו

 יד ןוא טרָאד ןוֿפ טעװעטַארעג ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה

 - רעדייא ,ןכַאמכרוד ףרַאד רע סָאװ ,הרצ עטצעל יד זיא טייקנַארק-םי

 ,טרָאד ןוֿפ תולֿפיש ןוא קערש רעד ןוֿפ ַײרֿפ ןליֿפרעד ךיז טעװ רע

 זיא -- ?ןויזב ןקיטרָאד םעד םערעדעג יד זיב ןכערבסיוא ףרַאד'מ;

 עשז יווק -- ןכערב עקידרדסּכ ןוא שינעדונ סָאד הֿבהַאב לבקמ רע

 "?רעהַא ןעמוקעגקירוצ סע רע זיא

 טרָאֿפ טעז ןוא ,םינּפ סָאד טלעטשרַאֿפ ןוא ףיונוצ ךיז טקירד רע

 טָאה סע רעו .המחלמ רעד ןוֿפ ליורג עמַאס ןיא לסעג-רעטניה ַא

 ןוֿפ ,םעדיוב ַא ףיוא ,רעלעק ַא ןיא טקעטשרַאֿפ טגיל .ןזיוװַאב רָאנ

 ןיא לָאמ ןייא ןַײז ףיוא ,ןעמוקעגנָא טלָאמעד טקנוּפ רע זיא ףרָאד

 -יב ןיא לכיב ַא ןטַײב טעוו רע .ןַיײרַא טָאטש ןיא ,ריצַאּפש ןקיכָאװ

 -שטנעמ ַא טימ ןשירֿפּפָא לסיב א ךיז ןוא ןעגנוטילצ ןגירק ,קעטָאילב

 ןשיווצ ךיז ןיא * ןערוינרַאֿפ קירוצ ךיז טעװ רע רעדייא טעומש ןכעל

 טרָאד .!קעה ןשיֿפרָאד ןיא םירעיוּפ ענעגָאלשרעד ןוא תומהב יד

 זומ רע .גיוא-זייב ַא רַאֿפ ארומ ןָא ןעקנָאלבמורַא קַיור ךיז רע ןעק

 יַאּפש ןוא ערָאנ רעד ןוֿפ ןכירקסױרַא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שטָאכ רעבָא

 ,לדלעוו ןיא דלַאב ןיוש .גנוצ יד ןרעטֿפולוצסױא ןַײרַא טָאטש ןיא ןריצ

 ַא טימ ליומ סָאד ןענעפע וצ רעטכַײל םיא טרעוװ ,טָאטש רעד רַאֿפ

 ַא טימ ןַײרַא טלעו רעד ןיא טַאלג לּפַאלּפ ַא ןוא ןוגינ ַא ןוֿפ םורב

 -מורַא גיוא סָאד רעֿפרַאש ךיוא רעבָא טרעו סע .,טסוק ַא ןוא למייב

 טשינ ךיז רע ןעק ךָאד .ורמוא רעקידנגַײטש ַא טימ רדסּכ ךיז ןקוקוצ

 טלָאמעד טעז ךָאװ יד .ןַײרַא טָאטש ןיא ריצַאּפש םעד ןוֿפ ןגָאזּפָא

 ץרַאה םורַא ךיז ןעלקיוו ןעהעש יד זַא ,ןגיוצעצ ןוא גנַאל ױזַא סיוא

 ךעלעמַאּפ טציא ױזַא רע טייג .קירטש רעקידנקיטש ַא יו זדלַאה ןוא

 רעבָא ךיז ןעק רע .טָארט ןדעי טימ םיא ןיא טסקַאװ ורמוא יד ןוא

 עניו

 ,טײקנפרָאװרַאפ * -- .ךיז ןקוונַײרַא *
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 -סיוא טיצ ןוא םיא * טעינַאמ םורַא טייקליטש יז .ןרעקקירוצ טשינ

 ןטימ ןיא ןיוש רע טייטש םעצולּפ ןוא ,ךיז טוט ָאד סָאװ ןעניֿפעגוצ

 טייק עטרעװַאשזרַאֿפ יד זיולב .קרַאמ ןוֿפ טייקידייל רעטסוּפ רעד

 קערש רעוויטקניטסניא ןוֿפ ,טניוו ןיא טעּפירקס םענורב םעד רעביא

 יװ טליֿפ ןוא "לסעג ןלָאמש; םוצ ?לקיל ןטימ ּפָא ךיז רע טרעק

 עלַא ןוֿפ ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ ךָאנ םיא ןזיּפש ןגיוא עמוטש רעטנזיוט

 ;טַאדלָאס רענעקָארשרעד ַא ץעגרע ןוֿפ סיוא-טסקַאו םעצולּפ .ןכייה

 ?רעיול רעד ףיוא זיא רע רעדָא ןטלַאהַאב ךיוא ךיז רע ליוו ---

 ,ןֿפױל וצ ןָא-ןבייה ןוא ןָא עדייב ךיז ייז ןקוק זיולב עדנוקעס ַא

 םעטָא ןָא טֿפױל רע רָאנ ,ךָאנ-טגָאי סע ןעמעוו רעוו טשינ טסייוו רע

 טסימ ןֿפױה ןבענ ךַײלג 'עּפָאש א רעטניה רעדינַא-טלַאֿפ רע זיב

 יוצ םיא טקעד סָאװ

 ןיא רע טגיל -- ?רעהַא ןעמוקעגקירוצ סע רע זיא עשז ױזַא יו

 ליֿפ ױזַא טֿפרַאדעג סע רע טָאה םעד בילוצ -- טסגנַא רעקידנרעטיצ

 ,ןיינק ,רַאמשָאק םענוֿפ ךיז טסַײר ןוא ךיז םורַא רע טצָאלג --- ?ןכערב

 טימ ףיש יד טּפוטשעגּפָא ןײלַא ךָאד בָאה'כ ,ןַײז טשינ ךָאד ןעק סע

 *,,,סיֿפ יד

 סָאװ ,גָאט םעַײנ ַא ןוֿפ קסַאילב םעד םעצולּפ טריּפשרעד רע

 ןקידנכירק לענש ןיא ןלױהרַאֿפ ,גרעב יד רעטניה ףױא-טרעקַאלֿפ

 ַא טוט טײקסַײװ ענעשַאוועגסיוא ןַא ןוא ,טָא ,ּפָארַא ןביוא ןוֿפ לּפענ

 רעביא-ןקַאה עכלעוו ,רעדלעֿפ עקידנֿפױלקירוצ לענש ןוֿפ דנעלב

 ןקידנלַײא רעקיטש ןוא ףַײֿפ ַא טימ ךעלגעוו עקידלגנעלש ,עקידמַאז

 ,םורַא םיא טמענ דיירֿפ עקידלּפַאצ ענדָאמ ַא ןוא טײקמערַאװ ַא ,ךיור

 ַא טימ רעיײג ַא טנַאּפש לגעטש ןקידמַאז ןֿפױא טרָאד טַײװ ,רָאנ עז;

 ,ןַיײרַא ףרָאד ַא ןיא ץעגרע ,םּתסה ןמ ,טלַײא רע ,לסקַא ןֿפױא עברָאט

 -וקעגנָא עקַאט זיא רע ,סע טסייה .רַאדנערַא ןטנלע ןַא ןעועטַאר וצ

 ,קַאז ןטימ רעייג רעשימייה רעד םורַא-טייג ָאד ךיוא ןוא רעהַא ןעמ

 -ירּפ ,רעלכַײּפש א ? --- .גנַאגכרוד רעגנע ןַא ? --- ,טריפרַאפ ,טיצ ,טקַאל *

 .רעגאל רעוויטימ



 שידַאנַאק - 62

 יינש ןרעביא ןבעװשמורַא םיֿבוט-תב הרׂש ךיוא ץעגרע ָאד ךָאד זומ

 ךעלעֿפָאטנַאּפ ענעדלָאג יד ןוא ןעלסקַא יד ףיוא לַאש ןשיקרעט ןטימ

 עטשרע יד טעזרעד ןוא טיירב ןגיוא יד רע טנֿפע -- *?ַאה ,טנַאה ןיא

 -ייה יװ ,םורַא רעמייב ןציּפש ןוא רעדלעֿפ יד ףיוא טײקסַײװטסָארֿפ

 וצ ןריֿפ סָאװ ,ךעלעגעוו עליטש .רעדלעֿפ עשימייה !זיא סָאד שימ

 ןרַאֿפ ,ןרָאירעדניק יד ןוֿפ ,לָאמַא ןוֿפ םייה יד ...ֿבושי ןשימייה ַא

 ..רַאװריװ ןסיורג

 טנעָאנ ַא ןוֿפ טשיװעגּפָא יו ,טדניװשרַאֿפ רעטנַאלּפ-םולח רעד

 קידנגָאנ ןוא סיז ךעלרעטיב ןזיא ליומ ןיא רָאנ ,טנאה רעקידנטעלג

 :סױרַא םיא ןוֿפ סע טעשטּפעש ןיילַא ךיז ןוֿפ ןוא ,ױזַא

 | ,םייה עַײנ --

 ךַײלג ךיז טע'מ .ןדירֿפ ןיא ןגעוו יד ףיוא רעייג רעד טנַאּפש ָאד

 ..גנַאג ןַײז ןוֿפ ןוגינ םעניא ןרעהנַײא ןֿפרַאד

 זַא ,ןרעווש טנעקעג טלָאװ רע .,םורַא סיוא-טעז ץלַא שימייה יו

 -סוק עטנקירטרַאֿפ עניד יד .געװ ןטנַאקַאב טלַא ןַא ףיוא טרָאֿפ רע

 -עגייא רעד טימ ןדייר דלעֿפ ןטימ ןיא ךעלמייבו עמַאזנייא ןוא סעט

 יד ןוֿפ ןטעוליס יד ןיולב .טרָאד ןוֿפ טייקשימייה רעמַאזנייא רענ

 -תודוס סעּפע ןטלָאװ ייז יו ,קידתודוס סעּפע ןעינַאמ גרעב עטַײװ

 .ןרעו טקעלּפטנַא טשרע ףרַאד סָאװ ,ךיז רעטניה ןטלַאהַאב סקיד

 ןוֿפ רעכעה ןַײז וצ ץיּפש עמַאס ןֿפױא למייב ןייא ןליֿפַא ךיז טסַײר

 -רַאֿפ ןייא ןיא סע ןטלַאה ןוא םעד םורַא ןעלּפענ יד ךיז ןגָאי .עלַא

 ,ןקעדֿפױא ןוא ןליוה

 עגר ַא ףיוא עּפעשטרַאֿפ ַא וליֿפַא ךיז טוט רעטנָאלּפ-םולח רעד

 :למייב םעד ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא

 טשיװרַאֿפ --- ..."טַײז רענעי; ןוֿפ קעװַא טַײװ טשינ רָאג טסיב --

 ןעמַאזוצ ןַײרַא טייקטַײװ רעד ןיא קעװַא-טמיווש ןוא לּפענלױנק ַא סע

 -ַאװו טייקשימייה ַא .טרָאד שַאלַאש ןקיטכַאנַײב ןוֿפ סנטָאש יד טימ

 -ייא יד ןענעגעגַאב וצ רעגַײנ םעד טקרַאטש ןוא םיא ןיא ךיז טמער

 .עיצנַאטס ַא ףיוא ץעגרע רעכיז םיא ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,ענעג

 .ייז ףיוא ןטרַאװרעד םיוק ןיוש ךיז ןעק רע
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 טיי =

 רעד טָאה -- ...ךיז טימ ןגָארטמורַא טשינ סע וטטֿפרַאד ָאד --
 ענימ רעצלָאטש שפיה ַא טימ ןוא רעקידנעלכיימש ַא ,םייח רעטעֿפ
 טָאה גרעבנרעטש סָאװ ,טרָאּפסַאּפ םעד םיא יב ןעמונעגוצ ,ןָאט ןוא
 טניווװעג זיא רע יו ,ענעשעק-םעזוב ןיא ןגײלנַײרַא םִַײב ןטלַאהעג
 טעוו רענייק --- זיוה ןוֿפ ןײגסױרַא ןרַאֿפ ןרָאי עלַא ןָאט וצ ןעוועג
 וד רעװ ןָא טשינ טייג םענייק ןוא םעד ףיוא ןגערפ טשינ ָאד ךיד
 ּווװ סערדַא םעד ןעקנעדעג זיולב טסֿפרַאד .טסייג וד ןיהּוװ ןוא טסיב
 ןשיווצ םיא טלַאהַאב .םייהַא געוו םעד ןֿפערט ןענעק וצ ידּכ ,טסניוװ וד
 -ַאב סע טסעװ .עטרַאק-גנודנַאל רעד טימ ןעמַאזוצ ןריּפַאּפ ענַײד
 יבַא ,טלָאמעד זיב ,רעגריב ַא ןרעוו ןלעװ טסעװ ןעוו ,טשרע ןֿפרַאד
 רענייק ןוא ָאד רעשימייה ַא וטסיב ,ןעניוװ וצ ּוװ זיוה ַא טסָאה וד
 ַאזַא .טסיב וד רעוו ןגערֿפ ןוא ןלעטשוצּפָא ךיד טכער ןייק טשינ טָאה
 ,טרעוו סע וטסיב ,ָאד טסיב וד ביוא זַא ,ריד טביילג'מ .סָאד זיא דנַאל
 הנאד סמענייק טשינ סע זיא ,טשינ םענייק טסעּפעשטרַאֿפ וד ןמז"לּכ
 ,טסיב וד רעוו

 -סיוא ךעלרעַײֿפ טעמּכ טָאה רעטעֿפ רעקנַאלש ,רעדנָאלב רעד
 -טוג א טימ זיוה ןוֿפ םיא טײלגַאבסױרַא ןוא טנַאה ַא םיא טקערטשעג
 ;טייקשימייה רעקיטומ

 !ריצַאּפש ןטשרע ןֿפױא סוֿפ ןטכער ןטימ ,העש רעטוג ַא ןיא ---
 טרֿפב ,לָאמ ןטשרע םוצ ריד טימ ןייגטימ טלָאװעג יאדוװַא טלָאוװ'כ

 טעװ טָא-טָא .געטנוז עטקנעשעג יד ןוֿפ רענייא טנַײה זיא'ס ןעוו ,ךָאנ

 -סױרַא ןענעק טשינ זָאנ יד טעוו'מ זַא ,יינש טימ ןעוועדליוו ןעמענ סע

 . ךעלדנעה יד .ןַײרַא טֿפעשעג ןיא ןֿפױל ןיוש רעבָא ךיא זומ .ןזַײװ

 וד זַא ,טניימ ענַײד עמומ יד .סָאבעלַאב םעד ןָא ןעיירק טשינ ןענעק

 רַאֿפ ךיז טקערשרעד סָאװ ,טרָאד רעקידלטעטשניילק ַא סעּפע טסיב
 ךיא ןעמעוו טימ רעבָא עז ךיא .ןסַאג עגנַאל ןוא ןרעיומ עכיוה יד
 וטסלָאז ןגעוו טסעד ןוֿפ .ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז טסעװ .ןָאט וצ בָאה
 טעוװ יז זיב ,ןיילַא ןייג טזָאלעג ךיד בָאה'כ זַא ,ןרזחרעביא טשינ ריא
 זיא'ס .קירוצ ןַײז ןיוש ךָאד וטסעװ ,גָאטימ ךָאנ טעּפש ןעמוקקירוצ
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 גנעל רעד ןיא ,עכַײלג ןענַײז ןסַאג יד .ָאד ןעשזדנָאלברַאֿפ וצ רעווש

 ךיז קוק .טַײװ וצ טשינ ייג לָאמ ןטשרע ןרַאֿפ .טיירב רעד ןיא ןוא

 .םילָאװַײט יד יוװ ָאד ןרָאֿפ יז .סַאג יד רעבירַא-טסייג וד ןעוו ,םורַא

 ןֿפױא קידנעייג וליֿפַא .ןעז ןיוש טסעװ ,שינעלַײא ןיא ָאד זיא ץלַא

 ןטימ ןיא ךיז טוט עט סָאװ ,ןקוקמורַא טוג ךיז ןעמ ףרַאד ,רַאוטָארט

 | יגעוו

 טימעג ןיא ןבילבעג ןגרעבנרעטש זיא דייר עלַא סרעטעֿפ םענוֿפ

 יא סעּפע טָאה סע ."טסיב וד רעװ ןָא טשינ ָאד טייג םענייק; זיולב

 ,טייקטנלע טימ ךיז טרָאּפ סָאװ ,טייקליוה ַא טזָאלעג יא טמערַאוװעג

 עקיזָאד סָאד ןיא סַאגטּפױה רעד ןוֿפ למוטעג ןטעיַאמשרַאֿפ םעניא

 טכוד .ןיוש טייטש רע ןעוו וליֿפַא .ןרָאװעג רעקרַאטש ץלַא ליֿפעג

 םוא טשינ רענייק ךיז טקוק ,טֿפעשעג ַא ןוֿפ לעוש רעד ףיוא ,ךיז

 רע טָאה טייקטניווועגוצ ןוֿפ .סעּפע ליוו רע יצ ,ןגערֿפ וצ םיא ףיוא

 ןָאטעג ּפַאט ַא ,טנַאיצילָאּפ ַא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ךיז

 קיווצ ַא טָאה קערש ענעֿפלָאהַאבמוא ןַא ןוא ,ענעשעק-םעזוב רעד יב

 ךָאנ טשרע .טרָאד טייקידייל יד קידנליֿפרעד ,ןצרַאה םַײב ןָאטעג

 "רַאֿפ םיא זיא טנַאיצילָאּפ רעטריזַאר טַאלג ,רענטלַאטש רעד יו םעד

 ,עלעקעטש ןכעלניורב ןטימ ךיז קידנליּפש ,רעקיור ַא ןעגנַאגעגַײב

 "על ןרעטנוא טייקליוה יד זיא ,טירט יד טלייצעגוצ ךיז טלָאװ רע יו

 "וצ זיא טייקרעכיז ןוֿפ ליֿפעג עמערַאװ סָאד ןוא ןעגנַאגעגּפָא עלעּפ

 -ָארק יד ןוֿפ ןריט ענעֿפָא בלַאה ,למוט-ןסַאג ןדמערֿפ ןוֿפ ןעמווושעג

 ןענַײז סָאװ ,ךעלסעג עקיטַײז יד ןיא ּפערט עיורג ,עֿפיש יד ןוא ןעמ

 עטיור ןוא עניורב יד ףיוא ךייה רעד ןיא טנעלעגנָא רעווילג ןיא יוװ

 טימ ךיז ןרעמַאלק ןוא סױרַא רעטצנעֿפ יד ןוֿפ טעמּכ טנעוו ענלגיצ

 ןבילבעג ,ןטנוא ןוֿפ ןרַאוטָארט עטרעכעלעצ יד וצ תוחוּכ עטצעל יד

 יד ןיא טלעטשעג שממ םיא ךיז ןבָאה ןרערט ןוא רעטֿפילברַאֿפ ַא

 -ָאּפ ַא ןייטש סַאג ַא ןוֿפ גייבסיוא ןַא ַײב ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןגיוא

 "עג ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעדניק רָאּפ ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא טנַאיציל

 סנייא ןיוש זיא טָא ןוא ,םיא טימ עלַײװ ַא ךעלײרֿפ סעּפע טלּפַאלּפ

 עטסנעלק סָאד ןוא ,םערָא ןרעטנוא סטייווצ ַא ןוא לסקַא ןַײז ףיוא
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 .געוו םעד רעבירַא ױזַא ייז טגָארט ןוא ,ןצרַאה םוצ קירד א רע טוט

 -געלכיימש םוצ ךעלטנעה עשרעדניק יד ןוֿפ ןעכָאֿפ עקידיירֿפ סָאד

 תויׂשעמ-קערש עלַא זַא ,ןעמונעגכרוד ױזַא םיא טָאה טנַאיצילָאּפ ןקיד

 -גַאשז ךרוד ןליורג עטבעלעגרעביא ןײלַא יד ןוא ןרָאי-רעדניק יד ןוֿפ

 ןיא ןרָאװעג ןעגנַאגעצ לָאמ ַא טימ ןענַײז םי טַײז רענעי ףיוא ןרַאד

 ןעלּפַאלּפטימ ןעמונעג רע טָאה ןיײלַא ךיז ןוֿפ ,טייקשימייה רעביל ַא

 ךָאנ רעטרעװ עכעלדנעטשרַאֿפ טינ עכעלטע יד רעדניק יד טימ

 ןעגנוזעגֿפױא םיא ןיא סע טָאה ןיײלַא ךיז ןוֿפ ,?!םָאט ,סוי קנעהט;

 טעמּכ טָאה רע ."סע זיא דנַאל ַאזַא; :ץלָאטש ןוא ןָאט סרעטעֿפ ןטימ

 -סַא ןצרַאװש םעד טעלג רענַײז טָארט רעדעי זַא ,שוחב טליֿפעג יווװ

 :גנַאזעג-גניז ַא טימ טלַאֿפ

 ."דנַאל םעד ןיא ליוװ ןוא טוג זיא'ס ,ֿבוט יִּכ;

 עגנַאל ןייא יו ,רעזַײה הרוש ַא ןטימ ןיא ןעגנונעֿפע יד ךיוא

 -ונעג ןבָאה ,ּפערט עקידעּפושמ יד טימ זיולב טלייטעגרעביא ,טנַאװ

 -לעוו וצ ,ןֿפױה עכעלגנעל יד ,ךעלקיל עשימייה ןיא ןענָאמרעד ןעמ

 םורַא ,ץליהעג רעדָא ןזילאכָארב טימ טּפָארּפעגנָא ןענַײז ,ןריֿפ ייז עכ

 טקיטניװעצ טימ ןענױשרַאּפ עטצלעּפרַאֿפ םורַא-ןעדַאּפ סע ןכלעוו

 ַא .ןושל םענדָאמ ַא ןיא רעביא ךיז ןֿפור סָאװ ,רעמינּפ עטברַאקעצ

 -עצ ןוא שידִיי ןשירעדיוק ַא ןוֿפ ןעלגרָאג ַא סעּפע זיא סָאװ ,שימעג

 ןכעלדנעטשרַאֿפמוא ץנַאג ַא טימ טצריוװַאב שינִיַארקוא םענעגיוצ

 ףיוא טרעהעג ,ךיז טכוד ,טָאה רע סָאװ ,ןושל ַא ןוֿפ רעטרעוו ןעגנילש

 ץלַא ןוֿפ ,ךעלדנעטשרַאֿפ טשינ ןצנַאג ןיא םיא זיא ןוא ףיש רעד

 םיא ןיא סע .תוחיר עטנַאקַאב ןוא טייקשימייה טימ טקעמשעג טָאה

 ןעק רע רָאנ ;ןעוועג ָאד לָאמ ַא ןיוש טלָאװ רע ךַײלג ,ןעמוקעגסיוא

 ריט ַא ןיא ןּפַאלקנָא זיולב ףרַאד רע .ןעוו ןענַאמרעד טשינ סעּפע ךיז
 -לע ןַא ךרוד-טלַײא טָא .ןענָאמרעד ןיוש ךיז רע טעװ ,ןײגנַײרַא ןוא

 ןֿפױא לַאש רעצרַאװש א טימ לצלעּפ ַא ןיא טליהרַאֿפ ױרֿפ ערעט

 ןַא ןעזעג ןיוש ךָאד יז רע טָאה ּוװ ץעגרע .ןעלסקַא יד רעבירַא ּפָאק

 טיורב סנבַאל עכעלטע ,ביורד טימ לוֿפ לקישָאק ןטימ עטלוװױכעגּפָא

 סָאװ ,רעקיצניוװ ןוא רעקיצניוװ ץלַא ןרעוו סָאװ ,ןזַײּפש ערעדנַא ןוא
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 זיוה וצ זיוה ןוֿפ לגנעג ןקירעבַאלש ריא טימ טלטירט יז רעטַײוװ

 טכוד ,יז ןעק רע ,טײקמערָא יד טניוװ סע ּוװ ,לסעגרעטניה םעניא

 עטיירדעג יד ןרַאשקעװַא לָאז'מ ןעוו ןוא ןעמָאנ םַײב ןֿפורנָא ,ךיז

 רע טסייו ,ןגעקטנַא ריט רעד רַאֿפ ּפערט עקידעּפושמ ענרעצליה

 טנַײה .ןעמוק ריא ףיוא ןיוש טרַאװ ןוא ,טרָאד טניווװ סע רעוו ,וליֿפַא

 בייהנָא םעד יז טגנערב לקישָאק ריא ןיא ןוא קיטשרענָאד ךָאד זיא

 עמאס רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ ַא ןוֿפ רעזייבעג רעקידמעצולּפ ַא .תבש ףיוא

 ;לקיׂשָאק םענוֿפ ךיז ןעלקָאש ןקידלצנעט ןוֿפ ּפָא םיא טסַײר ךייה

 סע וטסעוו וו !טימרעד ןָאט ןעד ךיא לעוװ סָאװ ,לזמילש ---

 ךעסייוו ןוֿפ טסַאיבָארד ףיונוצ-טּפעלש רע רָאנ ?סָאװ וצ ןוא ?ןטלַאה

 גם 7 | יוװ

 -ַאש טיור ןיד ַא ןיא םער ַא יו טלקױװרַאֿפ ,םינּפ טשטיינקעצ ַא

 רעיורג רעטלווירדעצ ַא ןיא לדִיי ץרוק ַא ףיוא ױזַא סע טַיײרש ,לכעל

 ַא ןַײרַא ףיוה ןיא טלקַײק רֶע .קירטש ַא טימ טלטרַאגרַאֿפ ,עקטרוק

 "נָא ןייא ןיא ךיז ןטלַאה עכלעוו ,דָאר ענעמוג ַא ןוא לסעֿפ ןרעצליה

 ַא רע טרעּפלָאטש ןגיובעגנַײא ןעײרד ןיא .ּפערט יד ןיא ןגָאלש

 :רעקידנכַײרּפ

 !רעלָאד ןצנַאג ַא טרעוו זיא'ס !טרָאד ףיוא ןיוש רעה ---

 -ייה ןכַאמ ךיז ןוא זיוה ַא ןיא ץעגרע ןייגוצנַײרַא טייקירעגַײנ ַא

 ַא רעבָא םיא טלַאהרַאֿפ סע .ריט רעדעי וצ וצ שממ םיא טיצ שימ

 .ּפערט יד רעטנוא עמַאס רעדניק עּפורג ַא ןוֿפ ןליּפש טרעמכַאיעצ

 סגקעטש ענעגיובעג בלַאה טימ ,ייז ןוֿפ טגָאי ערַאּפ ַא שזַא ,עטמַאלֿפעצ

 ךַאלֿפ ַא ךָאנ ייז ןֿפױל ,טנעה עיולבטיור עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 -רַאֿפ ןוא ּפערט יד ןיא ןעּפעשטרַאֿפ ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,לצעלק

 יד ןוֿפ .רַאוטָארט םענעכָארבעצ םענוֿפ רעכעל יד ןיא ןרעוו ןלַאֿפ

 עסַײװ סױא-טברַאק סָאװ ,סייוש רעד טניר סנרעטש עטמַאלֿפעצ

 ןענַײז ייז .טשינ סע ןריּפש ייז ,ךעלמינּפ עקיצומש יד ףיוא סנכייצ

 סָאד ןעוו ,עגר יד ןעװעטַאשט םעניא ןָאטעגנַײרַא ןוא ןעמונרַאֿפ וצ

 םעד סע ןבעג וצ ידּכ ,ייז ןוֿפ טנעָאנ גונעג ןעניֿפעג ךיז טעו לצעלק

 עטערומרַאֿפ ,לבירג רעדָא לּפערט ַא ןוֿפ גנולכיורטש ַא ןיא סיוטש
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 ןטימ ןיא טסימנדרעֿפ םעניא זַײּפש סעקשירק ןכוז סָאװ ,ךעלעגיײֿפ

 -רַאֿפ יד וצ ךיז ןעװעטַאר ןוא רעטַאלֿפ ַא טימ ּפָא-ןעגנירּפש ,געוו

 עגנערעש רעד ןוֿפ רעכעד יד רעביא ,ךייה רעד ןיא ןסמיזעג עטיינש

 ,קיטש ןייא ןוֿפ ןסָאגעגסיױא יװ ,ןרעדנַא ןיא סנייא ןסָאלשעג ,רעזַײה

 טקילברעד גיוא סָאד טַײװ יו זַא ,טקרעמַאב רע טָאה טציא טשרע

 ןבָאה עשז ווו; .אצמנב טשינ םיוב ןייק סַאג רעצנַאג רעד ףיוא זיא

 גערֿפ ַא ןלַאֿפעגנַײא םעצולּפ םיא זיא -- ?!?ןטסענ ערעייז לגיײֿפ יד

 .עלעגנִיי קידנֿפױלַײברַאֿפ ַא ןָאט וצ

 עטרעדנּוװרַאֿפ רָאּפ ַא טצָאלגעגסיוא רענעי טָאה -- !?טַאהוו --

 !ןרָאהנירג --- ןגיוא

 טָאה ,גנוקידיילַאב ַא יו טניימעג זיא ןעמָאנוצ רעקיזָאד רעד זַא

 םוצ ןיוש זיא סָאװ םענייא ןוֿפ ףיש רעד ףיוא ךָאנ טסּוװרעד ךיז רע

 -וצ רעד יוװ ןֿפוא םעד ךָאנ רעבָא ,עדַאנַאק ןייק ןרָאֿפעג לָאמ ןטייווצ

 טשטילנעגַײברַאֿפ ךיז ןוא לַײאעג ןיא ןָאטעג ץימש ַא םיא טָאה ןעמָאנ

 ,עלעגנַיי ןטרעמכַאיעצ םענוֿפ עסַאמירג-קזוח רעקידלודעגמוא ןַא טימ

 טלַאה סָאװ םענייא ַאזַא ףיוא ןרעױדַאב ַא יו ןעגנולקעג רָאג סע טָאה

 ןתמא םעד טשינ וליֿפַא סייוו רע ןוא ןיוש םענעטקַאװרעד א רַאֿפ ךיז

 -נַײרַא טשינ ךיז רָאט רעקיטַײז ַא רעכלעוו ןיא ,ליּפש רעד ןוֿפ גנַאג

 עמַאס ןיא ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ יו דלַאב רעבָא זיא ליּפש יד ,ןשימ

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןוגינ ןקיטעמוא םענעגיוצעצ ַא ןוֿפ לַײאעג ןטימ

 ,סַאג רעד ןוֿפ גייבסיוא םעד ןוֿפ רעהַא טלקיצעג

 ןַא ןוֿפ טלקיצעג ןוגינ רעד ךיז טָאה ךעלקירעזייה ןוא ןָאטָאנָאמ

 רעהַא טלקַײקעג יװ ךיז טָאה סָאװ .עלעגעוו-ןוא-דרעֿפ טלוויױכעגּפָא

 טרעוו ןוגינ רעד ןעוו טקנוּפ ןטלַאהרַאֿפ רדסּכ ךיז ןוא טירט ַײב טירט

 ןֿפע ןַא םעטּפַאר ךיז טוט סָאװ ,רעטצנעֿפ ַא ַײב ץעגרע ןלױהרַאֿפ יו

 ץלירג ַא טוט ,טירט עכעלטע ךיז טלקַײקעגּפָא ,קירוצ ךַאמרַאֿפ א ןוא

 :לוק ךעלקירעזייה טרעגעלעגוצ א עלעגעוו םעד ןוֿפ

 -ַאמש רַאֿפ דלָאג !ךע ףיוק סטלַא !ךע לָאצ (ןמוזמ) עמוזעמ --

 א 1 יי = | !סעט
 רעד ךיז טלקַײק ,טשינ ךיז טנֿפע רעטצנעֿפ רעדָא ריט ןייק זַא



 שידַאנַאק 68

 םענוֿפ טקַאט םוצ טײקנָאטָאנָאמ רעקיבלעז רעד טימ רעטַײװ ןוגינ

 :עלעגעוו ןקידנעּפירקס

 !ךע לָאצ עמוזעמ --

 ןיא עלעגעוו םוצ זָאל ַא ךיז טוט גרַאװגנוי עטרעמכַאיעצ סָאד

 ,סַאג יד קידנכליהרַאֿפ ,ףױרַא סנקעטש ענעגיובעג יד טימ ליונק ַא

 ;לקיצעג ןקידײרֿפ ַא טימ ןוגינ םעד קידנעמירקכָאנ

 !טעטַאַאמוט רַאֿפ דלָאג --

 -עצ םענדָאמ ַא סעּפע ךיז טוט ןוא ןייטש לדרעֿפ סָאד טבַײלב

 ןעיירד ַא טימ ייז טרעֿפטנע ןוא ,טנעקרעד ייז טלָאװ סע יוװ ,עשזריה

 -ןוא ףיורַא לדייוו ןטימ ןָאט ץימש א ןוא ןטַײז עלַא ןיא ּפָאק םעד

 ןוא קירוצ ןוא -ןיה עלַיַװ ַא ךָאנ ךיז טלקַײק עלעגעוו סָאד .ּפָארַא

 -טַאמ עטרעדיונקעצ ןֿפױה רעד ךיוא .,ּפירקס ַא טימ ןייטש טבַײלב

 ,סענישזורּפס עטרעװַאשזרַאֿפ סױרַא ןרַאּפש סע עכלעוו ןוֿפ ,ןצַאר

 ליונק םוצ טֿפַאשטנַאקַאב רעשימייה א טימ ,ךיז טכוד ,ךיז ןעלסיירט

 ןוֿפ ךיז ןטלַאה ןוא עלעגעװ סָאד םורַא-ןעלגניר עכלעוו ,רעדניק

 לשטַײב םענוֿפ ןרעוו וצ ןֿפָארטעג טשינ ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןגעוו טסעד

 ענדָאמ ןטימ ןױשרַאּפ ןטעװעטַארדעג ןלָאמש םענוֿפ טנַאה רעד ןיא

 רעד ףיוא טציז רעכלעוו ,ּפָאק ןֿפױא לשולעּפַאק ןטרַאה ןטשטיינקעצ

 -עצלָאמשרַאֿפ ןטימ סנייא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,רעֿפיײטש ַא עינלעק

 רע ןכלעוו ףיוא ,עלעווייאיזַאג ןצרַאװש םעד ןוֿפ לדנעמיוק ןטעוו

 ןָא ךיז טרַאּפש

 !ךיוב םעד יײב רעטָאק םעד ּפַאכ ,ךיור םעד זָאד ,ךיוה ,ךיוה ---

 יד טימ ןעקרָאטש ןֹוא ןוגינ םענעגיוצעצ ןַײז ךָאנ ייז ןעמירק --

 !ּפיה פיה וךע ףיוק ץלַא -- גרַאװטלַא קַאּפ םעניא סנקעטש

 טימ עשטשָאוװכעצ ַא ךיז טוט לשטַײב סָאד ןעוו ,ךיז ןֿפױלעצ ייז

 .סַאג ענעֿפָאלשרַאֿפ עצנַאג יד ףיוא-טלסיירט סָאװ ,לַאנק ַא

 טגנירּפש --- !הרוחס יד טשינ טעּפעשט !סעסובָאל סטקעװַא --

 ןזָאל םיצקש יד סָאװ ,קינייװ ךלא זיא'ס -- עלעגעוו ןוֿפ ּפָארַא רע

 א רעמ סױרַא יירשעגסיוא רעד טמוק -- !?החונמב ןרָאֿפכױוד טשינ
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 ןַיײמ ףיוא ןעמוק טשינ רָאנ טלָאז ריא -- רעזייבעג ַא יװ טעבעג
 !ךעלכעליּפש ערעסעב ךיז טכיז !םעט

 ןגָאיכָאנ ןלעװ וצ ,וורּפ ןטסדנימ םעד טשינ וליֿפַא טכַאמ רע

 םעניא עציײלּפ רעד טימ ןָא ךיז טרַאּפש רָאנ ,רעדניק יד ןוֿפ ןצעמע
 ןקידלקיש ַא ןּפַאכ וצ קיצנוק ױזַא ּפָאק םעד טֿפרַאװרַאֿפ ןוא עלעגעוו
 -צנעֿפ ענעֿפָא רָאּפ ַא ןוֿפ .סַאג ןטַײז עדייב ןיא רעטצנעֿפ יד וצ קילב
 :שינעסַײר-ץרַאה טימ סעמַאמ יד ךיז ןרעזייב רעט

 ,ןטַאט םעד ןלייצרעד לעוו'כ ?ךעבענ ,ןדִיי םוצ ריא טָאה סָאװ --
 !סנַײד ןגירק ןיוש וטסעוו

 -צנעֿפ ענעֿפָא יד דיי רעד סיוא-טצינ -- !סעטַאמש רַאֿפ דלָאג --
 -טליטש סָאװ ,עװַאטקָא רעטסכעה רעד ףיוא ךיז קידנעלקיצעצ ,רעט
 רענייא וצ זָאל ַא םעצולּפ ךיז טוט .רעדניק יד יא ,סעמַאמ יד יא ןַײא
 ּפָארַא םורַא עלַײװ ַא ןיא ךיז טשטילג ןוא ּפערט עטיירדעג יד ןוֿפ
 ,עלעגעוו ןטנֿפױהעגנָא ןרַאֿפ סעטַאמש קַאּפ ַא ךָאנ טימ

 ןטימ לַאנק ַא ןוֿפ ףיוא סַאג יד רעדיוו טכליה ,ךיז טימ ןדירֿפוצ
 םעד קידנעיירדסיוא ,ןעלטירט רעדיוו לדרעֿפ סָאד טמענ ,לשטזַײב

 ןגָאי ןיא ןָאטעגנַײרַא רעדיוװ ןיוש ןענַײז עכלעוו ,רעדניק יד ֹוצ ּפָאק

 -ןוא-דרעֿפ םוצ טשינ וליֿפַא ןיוש ןקוק ןוא לצעלק עקידכעלַײק סָאד

 ןוֿפ ,לשולעּפַאק עטרַאה סָאד סױרַא רָאנ טעזימ ןענַאװ ןוֿפ ,עלעגעוו

 -עג רענעֿפַאלשרַאֿפ טעמּכ רענָאטָאנָאמ רעד ךיז טגָארט סע ןכלעוו
 .סַאג רעטסוּפ רעד ןיא רעטַײװ ןוא רעטַײװ לקיצ

 עזַאמעדייא

 ...םוק ךיא ווו

 ,ביל ךימ ןשטנעמ ןבָאה םוק ךיא ווו

 ; ןגָאלקַאב וצ סָאװ טינ ךיז בָאה ךיא

 ,רימ רַאֿפ טַײצלָאמ ַא רעדעי טָאה סע

 ,ןגָאז וצ רימ טרָאװ סוג ַא ןוא
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 טרָאּפשעג סָאװ רימ רַאֿפ רעדעי טָאה סע

 ; ןבעגּפָא רימ ליטש רעד ןיא סע טעװ ןוא

 ,דײרֿפ עלעסיב ַא רענייא

 .ןבעל ןַײז ןוֿפ יו םעד רעטייווצ ַא

 ,טנעה ןיא רעטיצ טימ סע םענ ךיא

 ; ןגיוא ןיא ןרערט טימ סע םענ ךיא

 ןצרַאה ןַײמ ןיא םוא קיטכיזרָאֿפ ךוז

 .ןגייל וצ תונּתמ יד יו

 ,רעצ םענעגייא ןַײמ ןוֿפ רעצ טרעוו'ס ןוא

 ,ןבעל םענעגייא ןַײמ ןוֿפ דײרֿפ טרעוו'ס ןוא

 ,טױרטרַאֿפ רימ טָאה ןעמ סָאװ םעד ןוֿפ

 .ןבעגעג רימ טָאה ןעמ סָאװ םעד ןוֿפ

 ַאקידוי

 ...ןַאטנָאפ רעניילק א יו

 טנֿפעעג זיא טכיל ןוֿפ רעיוט רעד ...

 ירעסַאװ-םענורב ןשירֿפ טימ ךיז טלוֿפ סָאװ ,גורק ַא יו

 ,טֿפַאז רענעדלָאג ןַײז טימ ןיצלעּפַא רעקיטַײצ רעד יו

 ...טלעוו רעד ןיא טכיל סָאד טלַאוװק ױזַא

 ןוז רעטיור רעד ןוֿפ ליונק םעד טימ ןוא

 ,דיײרֿפ ןוֿפ עילַאוװכ ַא טייג

 .ןבעל וצ קילג סָאד

 ןַײז ןַײמ ךיז ריא ןיא טלגיּפש סע ןוא

 ,למיה םוצ טצירּפש סָאװ ,ןַאטנָאֿפ רעניילק ַא יו

 .ןעמַאלֿפ ןוֿפ ךיז סױרַא-ןסַײר סָאװ ןעקנוֿפ יו

 : רימ ןיא רעצ רעקיצנייא ןַײמ ןוא ,דײרֿפ ןַײמ ךיז טליונק סע ןוא
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 ,לווירב ןיילק ַא ךָאנ טלעוו רעד רַאֿפ ןיב ךיא

 ,ףמַאק םענעגייא ןוא ורמוא ןוֿפ לווירב ַא

 רימ ןיא ךיז ןטלַאהַאב געט יד ןוא

 ,גנַאג ןלעקנוט ַא ףיוא טירט ענעדלָאג יו

 זדלַאה ןלעקנוט ןֿפױא רונשלרעּפ עקיטכיל ַא יו
 ,טייקיבייא רעד ןוֿפ

 ,געט יד ןענַײז ױזַא

 -- רימ ןוא

 טכיל ןוֿפ ןטונימ

 ,ןַײז ריא ןוֿפ סיורג ןרַאֿפ

 לַאגיס יד

 דנַאל רעזדנוא ךָאנ ץלַא זיא טלעוו יד

 ,ףָארטש ןוֿפ ,דייר ןוֿפ ּפָא ךיז טלַאה .ָא

 רעיוט ןַײד ןיא רעגנוי רעד טעוו'ס ביוא

 ,ףוס ןזיב ןעקנירט טשינ ןַײּפ יד

 ,רעיורט ןוֿפ ןּפַאכֿפױא ךיז ירֿפ ןוא

 :גייווש ןוא וצ סנטַײװ רעד ןוֿפ קוק
 .אמתסמ ןַײז זומ ,ןַײז ףרַאד ױזַא
 ,גיוא ןַא ןַארַאֿפ ,טנַאה ַא ןַארַאֿפ
 .המקנ ןוֿפ ןובשח םעד טריֿפ סָאװ

 געוװ רעסיורג רעד ןַײז ןָאק סָאד ןוא

 ,הילּת ןוא ליוק ןוא דרעוװש רעבירַא

 ,געט עגנוי -- ןענַײז געט עגנוי ןוא

 .ןעילב ןליוו ןגיײוװצ ענירג ןוא
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 ! ףיוא-ייטש :טגָאז למיה רעד זַא ןוא

 ,לטב העֿבש עקילייה עדעי טרעוו

 ףױרַא-געװ ןענַאּפש טמענ טלעוו ןוא

 ,לטָאז ןצלָאטש ,םענעלָאטש ןיא טסַאֿפעג

 טקורעגּפָא לקניוו ןַײד טסָאה -- ֹוד

 .ןסעזרַאֿפ ךיז טנלע ןיא ,טַײז םַײב

 ,טקוקרַאֿפ ,טַײװ טסיב וד סָאװ ביול זיא

 .ןסעגרַאֿפ לַײװרעד טלעוו רעד ןוֿפ ןּוא

 ,ךַאװ טסיב וד ןעוו ,טכַאנ רעטעּפש ןיא

 ,וליֿפַא ןָאטעגוצ טשינ גיוא ןייק

 ךַאילש ןרעביא ןעגניז ַא טסרעה ןוא

 .ןליּפשרעטנוא סהנֿבל רעד ןוא

 -- טימעג ץנַאג ַא טימ סָאד ײטשרַאֿפ

 .ןכיירגרעד ּוװ ךָאנ רימ ןלעוו ױזַא

 טילג ןוא טילט ןֿפָאה ןוֿפ קנוֿפ ַא

 .ןכייה עטַײװ ,עטסמַאזנייא יד ןיא ךיוא



 זיא סָאװ ,עינָאלָאק רעשידיי רעד ןופ טנגעג רעד ןיא ,אטרעבלַא ןיא
 ןעוועג טרָאד

 ןוז ןוא יינש דעטנוא



 ?אוס יי

 ןעיינש יד רעטנוא

 ןעייגש יד רעטנוא

 טלעק רעד רעטנוא ןוא
 גנילירֿפ רעד ךיז טֿפָאלש
 ,טלעטשרַאֿפ ןוא טקעדרַאֿפ

 | ;דלַאװ םעניא רעב ַא | ,היח ַא יװ ױזַא
 עדייז ַא יו ױזַא

 ךובלעמעז ג : ,טלַא רָאי טנזיוט ןיוש :

 למיה רעד רָאנ טוט

 ,לירּפַא טימ יולב ַא
 צו לטניוו ַא רָאנ טוט
 גרקכנעואד 2 װ : | ,ליּפש ַא ךיז טֿפול רעד טימ

 טא

 ּפַאט ַא רָאנ טוט ןוא
 ,טנַאה ןַײז טימ םיוב ַא
 רעטיצ ַא ךרוד-טמענ
 .דנַאל סָאד עסיז ַא

 עדאלאק ןטסנאהאט == ?ןעסיז גאלרעמ = ןאש אי

 טייקיורג יד ךיז טוט
 ,טלַאּפש ַא למיה ןיא
 :לקניֿפ ַא טוט ןוז יד
 !דלַאב ןיוש ךיא םוק טָא



 15 ןוז ןוא יינש רעטנוא

 עקלַאטשירק ןרהַא

 עדַאנַאק וצ

 ,עדַאנַאק ,סנַײמ דנַאל ,ריד וצ ךיא גניז דיל ןַײמ
 ,עדַאלַאב ןייק טשינ ןוא טענָאס ןייק טשינ זיא'ס

 ,טינַארגזדלעֿפ ןוא במעדמערוט ןוֿפ דיל סָאד רָאנ

 ,טגיוועצ ץייוו ןקיצלַאװ טימ ןיילּפ ןקידעֿפש ןטיירב ןוֿפ

 ,ןגערב עיורג ףיוא ןַאעקָא ןוֿפ םורבעג ןוא רענוד ןוֿפ

 ,ךַײט ןטמָארטשעצ ַײרֿפ ףיוא זַײא ןקידנכערב ןוֿפ לַאנק ןוֿפ

 ,דלָאג עטילבעצ סָאד טדַײנש סָאװ : ןײבמָאק ןוֿפ ןעשזדוה םעד ןוֿפ

 טכַארק ןוא טזיורב סָאװ לַאֿפרעסַאװ םעד ןוֿפ

 טכַאנ ןוא גָאט םערוטש ןוא טניוו ךרוד

 -- טדיז ןוא טכָאק ןוא ,םיוש ןַײז טֿפרַאוװ ןוא

 טדימש םיא טלעק ןייק ,טרירֿפ םיא טסָארֿפ ןייק

 .ןייא ןטיוט ןיא

 .רימ ןיא ריד וצ דיל ןַײמ ױזַא

 .דיל ןַיײמ ױזַא
8 

 .עדַאנַאק ,סנַײמ דנַאל ,ריד וצ ךיא גניז דיל ןַײמ

 .יאדוװַא ,יאדוװַא ?דנַאל ןַיײמ טסיב יצ

 .דרע ןוא םייח ַא --- קלָאֿפ ןדעי רַאֿפ דנַאל טסיב

 ,רעדנעלריא ןוא רעדנעלגנע ,זױצנַארֿפ ,טָאקס רַאֿפ דנַאל טסיב

 ,רעדנעלניֿפ ןוא רעזעניכ ןוֿפ ,סור ןוֿפ ,דָיי ןוֿפ

 ; ןיורב ןוא סַײװ ןוא ,לעג ןוא ץרַאוװש ןוֿפ

 ,םַאטש ןטגַײװצעצ טימ ? ןייּפ רעקנַאלש ַא טסיב

1 

 ,םיוב ? -- ,ןישַאמשערד}1
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 ילֿפ ןוא שטנעמ םענ

 --- טכַאנ זיב ןעניגַאב ןוֿפ

 ,טכַארבעג ץענערג ןייק וצ לגילֿפ ענַײד ךיד ןבָאה'ס

 ֿברעמ זיב חרזמ ןוֿפ ,ילֿפ ןוא שטנעמ םענ

 ,עדַאנַאק ןַײמ ןעז טסעוו ןוא

 ,עגנוי יד * סיקָאר יד ןוֿפ ןכייה עשילמיה ,עקיציּפש עקייײנש יד
 ,ןֿפיט יד ןעמורב סע ןוא ,טכילנוז טימ ןעיינש יד ןכַאל סע ּוװ
 ,ןזדלעֿפ עניורביורג יד ןוֿפ רעמינּפ יד ןעמוטש סע ּוװ
 עקילױמלוֿפ יד ןוא ןעלמיה עיולב יד ףיוא ןגַײװש ןוא ןקוק סָאװ

 .ןעמוהּת
 ,ןעניײלּפ עקידחרזמ יד ןיא רעדעס עיולב-לעג-טיור-ןירג יד
 ,ןטרָאגנַײװ רעד טלטיור'ס ןוא לּפע רעד טקיטֿפַאז'ס ּוװ
 ,ןעמױלֿפ עקניניורב יד וצ רַאב יד ךיז טעפנח'ס ּוװ
 ,דרעֿפ ןרעטיֿפ ךיז ןוא יק ךיז ןעלבלעק'ס ּוװ ,סעשַאּפ ענירגֿפיט יד
 ,ןזַײא סָאד ךיז טצלעמש סע ּוװ ,טעטש עטקיכױררַאֿפ ,עיורג יד
 ,ןֿפיט עקידמוהּת טינ ,רעדלעֿפ עטײרּפשעגסױא ןענַײז ָאד ןענימ יד ןוא
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 | ,יריירּפ ענעסָאגַאב-לארטש יד
 ,רעקלעֿפ ןוֿפ טיורב סָאד טצָארּפש סָאװ ,דרע עקידמעטָא ,עצרַאװש יד
 ,ןייבמָאק ןטימ ךיז טשערד ןוא ךיז טדַײנש דלָאג סָאד ּוװ

 .ןוז רעקיטכַאנרַאֿפ רעטנוא טרעַײֿפ ןוא ךיז טדניצ ץייוו סָאד

 ןוֿפ רעגניֿפ עקידנטעלג יד ךרוד טלמרומ ןוא טדער ןרָאק רעד

 ,טניוו-םורד |

 ,ןעגנַאז ענעלָאטש -- ףיוא-ןעגנירּפש סמערוטלייא יד ּוװ

 -שירֿפ ןוֿפ טציײלֿפ ןוא טצירּפש לייא רעצרַאװש רעד ןוא

 ,ןֿפיט ענעבָארגרעד
 ,ֿברעמ ךיז קעװַא-טגָאי ןוא ןרער יד ןיא טדיז ןוא טשיור

 יי

 ,גרעבנזדלעפ *
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 ,טרעטַײש ןוא טמַאלֿפ ,טרעקַאלֿפ זַאג רעד ןוא

 רעַײֿפ ןסַאּפ ענַײז טרעדַיללש

 .ןעניגַאב וצ ןעניגַאב ןוֿפ

 ,ןסילֿפ ןלַאװק עקיגרעב ןוֿפ ,קידרעבליז ןּוא רָאלק ,ןכַײט יד

 .* ןענַאינַאק ענעטינַארג ךרוד םי םוצ ךיז ןסַײר

 -- ?ַאניקס ןוא ַאיבמָאלָאק ,יזנעקַאמ ןוא רעזײרֿפ רעד

 ,ןזיורב ןוא ןעמערוטש ייז ,ןליּפש ייז ןוא ןצנַאט ייז

 ,ןלָאט ךיז טצינשעגסיוא .ןגעוו ךיז טקַאהעגסיױא

 ,ןענישַאמ יד ןבַײרט ןוא ,קיֿפיצַאּפ םוצ ןגָאי ןוא

 / .ןטָארד ןיא זדנוא ַײב טסילֿפ סָאװ קנוֿפ םעד זדנוא ןביג
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 ,עדַאנַאק ,סנַײמ דנַאל ,ריד וצ גניז ךיא דיל ןַײמ

 .עֿפש טימ טשטנעבעג -- ללרֿפ ןוא שירֿפ ןוא גנוי טסיב

 ,גנעל ןוא טיירב ןַײד עז ךיא ןעוו

 ,ןלָאט ןוא גרעב ,רעדלעוו ןוא רעדלעֿפ ענַײד

 ירעֿפרעד ןוא טעטש .,ןעמי ןוא ןכַײט

 ,טָארט ןַײמ ךיז טלָאטש

 ,גנַאג ןַײמ טרעוו טרעכיזעג

 ,טנַאה-ןיא-טנַאה ריד טימ ייג ךיא

 ,עדַאנַאק ,סנַיײמ דנַאל
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 ןַאעקַא ןליטש םַײב טרָא* -- .,(גרעב ןופ) ןסירּפָא *
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 ןרָאק לחר

 גרעב רעדַאנַאק ןיא רעמוז רענַאידניא

 | ,טֿבש ןטלַא ןַא ןוֿפ גנילטּפיוה רענַאידניא ןַא טלָאװ'ס יו ,..
 ,טכַארט רעטרילָאקליֿפ ןיא ,ּפָאק םעד ןרעדעֿפ-רעלדָא טימ טריצַאב
 לָאמ ןטצעל עמַאס םוצ גרעב יד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױרַא

 ,טכַאנרַאֿפ ריא ֿברע ןיא טלעוװ יד ןַײז שדחמ

  דרעֿפ עקידנעשזריה סָאד םיוצ םַײב קידנטלַאה ןוא

 ,רעדנוזַאב םיוב ןדעי ןדנוצעג ץַאקרוטש ַא טימ

 טֿפול רעברַאה רעד ןיא רעקַאלֿפ ַא ןָאטעג טָאה'ס זיב

 .רעדנווו ןקידרעטעלב םענעגנַאגעגֿפױא םעַײנ ַא טימ

 --- ילג ןוֿפ לָאערָא ןיא םיוב רעדעי ןיוש טייטשיס ןוא

 ,טױררעּפוק ןוא טעלָאיֿפ ,ךעלרַאש ,שזנַארָא זיב לעג ןוֿפ
 ,רעדָא רעדעיַא טימ סעגר עטצעל יד ןּפעשסיױא לי

 ,טיוט םעניא ךיז ןַײרַא ןיילַא טמַאלֿפ רע רעדייא

 םינּפ ןייק רעמ טשינ טָאה סָאװ ,טיוט רעזדנוא טשינ זיא סָאד
 ,ןגעוו יד ןוא סעקשזעטס יד ׁשַא ןעיורג טימ טקעמרַאֿפ טָאה ןוא
 / צוָאלרֿבק ןשיווצ רעדנו-ענ ַא םורַא-טייג ןוא
 ,ןגער רעמורק רעד גַײװצ ןוֿפ ּפָארַא-טשטַײב לטעלב עטצעל'ס ןעוו

 ּפמָאּפ ןכעלרעַײֿפ טימ טיוט םוצ םיוב רעדעי ךיז טיירג ָאד
 ,גיוו רעיולב ַא ןיא ּוװ ,לטעלב עטדײשעגּפָא סעדעי ןוא
 ,טֿפול רעקיטכיזכרוד ןיא טכַארטרַאֿפ ,גנַאל ךיז טגיוו

 .קירוצ ךַאֿפטרעדנוה קלח ריא ןוז רעד טיג ןוא

 ,דרע רעטכַײֿפ ,רעיור וצ ץֿפיז ןליטש טימ וצ ןַאד טלַאֿפ ןוא
 ,טיירדעצ ,טמירקעגסיוא ןעלצרָאװ יד וצ ,םענַײז שרוש םוצ
 ,קילג ןטּפעשעגסױא ןוֿפ סדימ ַא ,טציא טשרע טלָאװ'ס יו
 ,טייקיכַאנק רעייז ןיא ןַײז ןוֿפ ןיז םעד טליֿפרעד
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 עניב עטיירב ַא יו למיה רעַײרֿפ-ןקלָאװ רעד זיא סע

 ,ןברַאטש ןוֿפ ליּפש ןעמוטש ,ןקיטרַאסױרג םוצ טיירגעגוצ

 טסברַאה רעד גרעכ ןוֿפ ּפערט טימ םיא וצ ןגַײטשֿפױרַא טעוו'ס ןעוו

 ,ןברַאֿפ יד ןוֿפ ץרוטשטולב ןטצעל ןטימ ןָאט ץײלֿפ ַא ןוא

 ,השורי ךיז ךָאנ טזָאל סָאװ רעד רָאנ טוט םוצ ךיז טיירג ױזַא
 ,ןעניילּפ עקידתוֿבחר ,עטיירב טימ ,לוֿפ תורצוא טימ דרע ןַא
 ,העֿבש ןציז טשינ טעװ םישרוי יד ןוֿפ רענייק זַא סייוו ןוא
 .ןענייוו וצ םיא ךָאנ טַײצ ןבָאה טשינ טעװ רענייק ןוא

 ,טעלָאֵיֿפ ןוא שזנַארָא ,ךעלרַאש ןוֿפ דַאקסַאק ַאזַא ןיא
 ,ןײלַא ךיז ןעַײרשרעבירַא ליוו סָאװ רעד רָאנ סיוא-טייג

 ,העש רעגנערטש ,רעטצעל ןוֿפ טײקטעקַאנ רעד רַאֿפ דחּפ ןיא

 .ןייוועג םענעגייא ןוא ךיז טימ זיולב ןבַײלב ןרַאֿפ דחּפ ןיא
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 טפַאשדנַאל עקידרעטניוו

 טייקליטש עטמערבַאב-סַײװ יד

 ,גרַאב ןוֿפ םולח םעד טיה

 ּפָאק ןטַאװעכילּפ ןרעווש ןַײז טימ טרעמעד סָאװ

 .טָאטש רעד רעביא

 טניוו רענעֿפָאלעגנָא

 ,ןןרעטש יד וצ געוו םעד רעטיירב טכַאמ

 ,ןגַײװצ יד ןוֿפ ּפָארַא-טלקָאש רע תעב

 .תוריּפ עקיטַײצ ,עלעקנוט יו

 ,לגייֿפ ענעקָארשרעד סעטַאשט

 ,רעטַאלֿפעג ןזָאלֿפליה טימ טֿפול רעד ןיא ןזַײרק יז

 | ןעלגילֿפ ערעייז ףיוא
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 -- טכַאנ סנּפָארט ערעווש

 .טכַאװ רעיורט רעד

 טכַאװ רעיורט רעד

 וצ ךיז טרעה ןוא

 ,העש רעד ןוֿפ ץֿפיז םעד וצ

 טכַאנ רעדנילב ,רעגרַאק רעד טימ ךיז טגניד סָאװ

 ור לסיב ַא רַאֿפ ,החונמ לסיב ַא רַאֿפ

 ךיז רַאֿפ

 ,יד עלַא רַאֿפ ןוא

 טקיטעּפשרַאֿפ ןבָאה סָאװ

 ,סצנַאג ַא ,ןבעל ַא ףיוא

 ,טכיל טימ ערוּכיש רעטצנעֿפ ןוֿפ הדועס רעד וצ

 ֿבוט-םוי םענעגייא ןוֿפ םייריש ןבייוש יד ןֿפרַאװ טציא

 ,סַאג רעטלקנוטרַאֿפ רעד

 יינש םענערױרֿפעג םעד

 ,רעייגכרוד םעד ןוא

 ,ייז ןשיווצ טרקֿפה סָאװ
 1959 לָאערטנַאמ-ביבָש-לת '

 עזַאמ עדייא

 גרעב יד ןיא טנוװָא

 גרעברעשנערָאל יד ןיא

 טעילוטעגוצ ךיז גרַאב וצ גרַאב ןבָאה סע

 דלַאװ רעד ייז רעביא ןוא

 טקעדרַאֿפ טכַאנ טימ ךיז טָאה

 ,ןֿפָאלשעגנַײא ןוא
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 ,טַײז ַא יב ,לקניוו ַא ןיא

 טקורעגוצ ךיז דרע רעד וצ למיה רעד טָאה
 טרעהעגסיוא ןבָאה עדייב ןוא
 ,טלעוו רעד ןוֿפ טייקליטש יד

 ,..טלעוו יד זַא

 סיורג ױזַא זיא טלעוו יד זַא
 ,ןיילק ױזַא ןיב ךיא ןוא

 טלעוו רעזייב ךרוד ןייג ךיא לָאז וו

 ? ןיילַא ןוא ענייא

 ,ןייב ױזַא זיא טלעוו יד זַא ןוא

 ,ןיילק ױזַא ןיב ךיא ןוא
 טלעוו רעזייב ךרוד ןייג ךיא לָאז יו
 ? ןיילַא ןוא ענייא

 עלעגניר ןיילק ַא יו לעװ ךיא

 ,טייק ןיא ןסילשנַײא ךיז

 ,עטנלע עלַא ןוֿפ טייק ןיא

 ,ןייג ייז טימ לעוװ ןוא

 -- עטנלע ןכוז ןייג

 ,ךיז וצ ייז ןדניב

 ןטכעלֿפסױא ךיז טייק ַא טעװ סע זיב
 ,ךיא יו עטנלע ןוֿפ

 ןעגנילקסיוא ןעוו גניר וצ גניר טעוו סע זַא ןוא
 ,דײרֿפ רעטלַא ןוֿפ דוס ַא
 טייקטנלע ףיוא עביל ןוֿפ טכיל טעוו'ס זַא ןוא
 --- טײרּפשרַאֿפ ןעוו ןרעוו
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 ,רימ וצ ךיוא ןכיירג סע טעװ
 ,טייק רעד ןוֿפ ןטימ ןיא

 ...הנבל יד יו

 ,סנטָאש עױלבֿפיט ךרוד ןרעטש ןוֿפ רעטיצ

 : ןעגנַאהעגסױא טלעוו רעביא טכַאנ ןוֿפ תודוס טימ

 ,למיה ןקידנור ןיא הנֿבל עלוֿפ ַא

 ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד טימ --- ױזַא טנעָאנ ןוא

 ,טייקסטוג ןוא גנוױרטרַאֿפ .ןעגנַאלק עקילייה

 .ןןשטנעב וצ ףיוא טכַאנ ַא ,ןביילג וצ ףיוא טכַאנ ַא

 ,ורמוא ענעגייא ןַײמ ןסעגרַאֿפ טציא ליוװ ךיא

 ,ןשטנעמ ןוֿפ טייקזייב יד ןסעגרַאֿפ טציא ליוו ךיא

 ,ןבייהרעד ךיז ױזַא טלעוו ןַײמ רעביא ןוא

 ; םולח םענרעבליז ןיא הנֿבל יד יו

 ,ןדײשַאב וצ דוס ריא טייקליטש יד טכוז טכַאנ יד יו

 ,םולׂש וצ ןוא ור וצ געוו ַא ךיא ךוז ױזַא

 רעמייב ןשיווצ

 ,רעמייב ןשיווצ ןציז וצ טוג

 | ,ןגיײװש ייז יו ןרעה

 ,שואי ןליטש ןיא ךיז ןגיוו ןוא

 .ןגַײװצ ךיז ןגיוו סע יו

 ,רעטעלב יד ןוֿפ ןענעײלּפָארַא

 : רעכיב עטלַא ןוֿפ יוו
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 ,ןיישרעדנווװ ןבעל סָאד זיא'ס

 .רעכיז טינ רָאה ןייק ףיוא

 ןקז רעטלַא ןַא םיוב רעד זיא'ס

 ;רעגניֿפ יד טימ טלטַײט ןוא
 ,רעטעלב עלעג לגָאנ ןַײז ףיוא

 .רעדניק עקידנברַאטש יו

 ,םַאטש ןַײז ןיא ץלָאהקיּפ א טּפַאלק

 : ןסיוו וצ זדנוא רע טזָאל

 טסענ יד דלַאב לגיײֿפ ןלעוו'ס

 ,ןסעגרַאֿפ ןוא ןזָאלרַאֿפ

 1 ןיײװסעטַאשט רעטעלב ןלעוו'ס

 ,ןטײלגַאב .ןעילֿפכָאנ ייז

 לוק ןקידרעמָאי ַא טימ ןוא

 ,ןטײרּפש ךיז דרע רעטלַאק ףיוא

 ,רעמייב ןשיווצ ןציז וצ טוג

 ,ןגייוװש ייז יו ןרעה

 ,שואי ןליטש ןיא ךיז ןגיוו ןוא

 ,ןגילווצ יד ךיז ןגיוו סע יו

 ,(טקינייארַאפ) סעּפורג ןופ םערָאפ רעד ןיא ,זילוותוגחמ *
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 ויקסנַארימ ץרפ

 קידגנילירפ

 ,טרעצרַאֿפ ןוז ןוֿפ ,יינש רעד טצלעמש

 ; ןכרָאש סעקשטיר-רעסַאװ

 דרע'רד ןיא ךעלדנרעק ןגיל

 ,ןכרָאה ןוא קידנטרַאוװ

 טניוו ןֿפױא יו ,ייז ןרעה

 ,ןבלַאװש יד ןיוש ןטַײר

 דניוושעג סױרַא ייז ןקעטש

 ,ןבלַאה א ,עלעזענ ַא

 גונעג עלעזענ בלַאה ַא

 ,ןליֿפ ,ןריּפשרעד וצ

 ,גֹוצ ַא ,טניוו רעליק ַא לַײװ

 ,ןליקרַאֿפ ךָאנ ייז ןָאק

 ,סיורג ,םערַאוװ זיא ןוז יד רָאנ

 ... תויח ַא --- טֿפול יד ןוא

 סױרַא עלעזענ ַא טכירק
 .סעִיוו ייווצ םעד ףיוא ןוא

 ,רָאּפ ַא ךעלעגייא עיולב

 .גניליווצ ַא ךעלעטעלב

 -- !רָאי טוג א !ןגרָאמ טוג ַא --

 .גנילירֿפ רעד ייז טרעֿפטנע
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 םָאּפענ .ש

 ז סיריירּפ רעדַאנַאק ףיוא

 .ןעניילּפ עטַײװ ףיוא טײקטעקַאנ

 .עשַאּפ יד ךעלעֿפעש יד ךָאנ ןּפוצ

 ,סנגער עסיורג ,ןעמוק ןלעוװ סנגער

 ,ןשַאװרַאֿפ געטרעמוז יד ןוא

 סרעמדַאֿפ ענרומכ ןריֿפ

 .עשַאּפ רעד ףיוא תומהב

 סעקָארָאס ענעקָארשרעד
 ,טייקליטש יד ןרעביושעצ

 לימטניוו ַא סױרַא-טצרַאטש סע

 ,ֿבושי ַא ןוֿפ גָאזנָא ןטימ

 5 א שב

 ,ןקלעוו סיריירּפ עקיטעמוא ,עטַײוװ

 ,טירט עלעג טימ טסברַאה רעד טייג

 ,רעדיל ןעגניז ןטניוו עיור

 .ןעמוק ןוא ּפָא-ןעייג סערַאמכ רעקיטש

 ,סעקשזעטס יד ףיוא ןבילברַאֿפ זיא סָאװ ,ףיונוצ-םענ'כ

 ,ןרָאק ןיא טײקנטלָאשרַאֿפ טנייוו ץעגרע

 ,המהב ַא ןטֿפול ןיא טצירק רענרעה עֿפרַאש טימ

 ןטניוװ יד ךָאנ ןגָאלק סע ןוא ןגער ַא טֿפירט

 --- סיריירּפ עקיטעמוא ,עטַײװ רעביא

 .ערעווש ןעהעש ןטֿפול רעד ןיא ןצָאלג סע ןוא

 ,ןעניילּפ
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 .עקלַאטשירק ןרחַא

 ןכייט רעדַאנַאק

 עמעָאּפ ַא ןופ טנעמגַארפ

 ,יײרֿפ טמָארטש ;ַײרֿפ טמָארטש -- ןכַײט רעדַאנַאק
 ,טילֿפ ןוא טלגילֿפ סָאװ טניוו רעד יװ ַײרֿפ

 ,טירב ןוא טלגיּפש סָאװ לַארטש רעד יװ ַײרֿפ

 ,ןיילּפ ןטעקַאנ ןֿפױא ףלָאװ רעד יװ ַײרֿפ

 ,םייה רעקייינש ןַײז ןיא רעב רעד יוװ ַײרֿפ

 יינש טימ טעכָאֿפ סָאװ :דרַאזילב רעד יוװ ַײרֿפ

 --- ײזרַאֿפ ןוֿפ טצָארּפש סָאװ ץייוו רעד יו ַײרֿפ

 !ײרֿפ טמָארטש ,ןכַײט רעדַאנַאק

 !יײרֿפ טמָארטש ,ַײרֿפ טמָארטש -- ןכַײט רעדַאנַאק
 ,ןֿפילשעג ןעמי ייווצ ןוֿפ ,דנַאל ןוֿפ ןרעדָא יד

 ןֿפיש יד טגָארט ריא --- דנַאל םעד ןוֿפ טולב סָאד

 ,ןליוק טימ ,ןזַײא טימ ,ןרָאק טימ ןוא ץייוו טימ

 ,ןליונק עקיטָארד יד ןיא הוּכ רעד זיא ךַײא ןוֿפ

 ,ןעניילּפ יד ןָא-טקנירט ריא ,ןענישַאמ יד טבַײרט ריא

 ; -- ןעמייה יד ריא טַײז ?רעטָא םעד ןוא טוָארט ןוא רעוויב ןוֿפ
 !יײרֿפ טמָארטש ,ןכַײט רעדַאנַאק

 -- םי םוצ ךיז טסַײר ,עדייז רעד ,סנערָאל טנייס

 ,םַארש רענירגיולב ,רעקימיוש ,רעקיזיורב ַא

 ,טדיז ןוא םערוטש טימ  ןדיּפַאר ףיוא טַײר

 ,טילֿפ ןוא ךיז טֿפרַאװ ןוא ךיז טלזעלבעצ םיוש ןַײז

 ,טניוו ןטימ ןֿפיטש ןוא ןצנַאט ייז --- סעילַאװכ ענַײז

 ,סעילַאװכ עשימרוטש * -- .תויח ? --- .םָערוטשיינש ז
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 ,טדניב םיא עבמַאד ןייק ,טלגיר םיא עבמַאד ןייק

 ,ןטרָאּפ יד ןכָאק ןגערב ענַײז ףיוא

 ,ןטרָאג םוצ ,דָאסטכורֿפ םוצ ןרעיוט יד ,ןריט יד

 ,םורד ןוא ןוֿפצ ןוֿפ ,ֿברעמ ןוא חרזמ ןוֿפ

 ,םערוטש ךרוד ןוא זיורב ךרוד ןֿפיש וצ-ןעלגעז

 + ןרעיּפ עקירעגניֿפ יד וצ ןֿפיש וצ-ןעלגעז

 ןרעטש ןוא הנֿבל ןוא ןוז רעד טימ ןבעל סָאװ

 ברַאפנעזַאר הוח

 טכַאנ יד ןוא דרע יד ןוא םי רעד

 ,טכַארטרַאֿפ ןגַײװש ןוֿפ טײקֿפיט זיב ךיז טכַאנ יד טָאה'ס

 ,ןגיזַאב וצ םי םעד יו

 טכַאמעג טעבגיוו א למיה םעד ןוֿפ טכַאנ יד טָאה'ס

 ,ןגיװרַאֿפ וצ םי םעד

 טעבעג ןשיק ַא הנֿבל ןוֿפ טכַאנ יד טָאה'ס

 .ןליטשוצנַײא םי םעד

 טבעוועג רעיילש ַא ןטניוו יד ןוֿפ טכַאנ יד טָאה'ס

 ,ןליהרַאֿפ וצ םי םעד

 ,טקישעג ןעמוהת עכשוח עלַא טכַאנ יד טָאה'ס

 ,ןעגנילשרַאֿפ ורמוא ןַײז ןלָאז יז

 טסורב ריא ףיוא ָאד טּפַאשקנעב ןַײז ןליטש לָאז רע

 .ןעגניז טינ רעמ דרע רעד וצ לָאז ןוא

 .טכַאװ םיא ןיא דרע יד .טסיזמוא רָאנ

 ,ןלעטשנפַאה *
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 ןעמורב ןקיטכעמ ןַײז ,רענייק ,ָא ,רענייק לָאז ןוא

 .ןעמױצרַאֿפ ןגַײװש טימ ןגָאװ טינ

 רענייטש עקיזדלעֿפ יד ןעמוק טינ רענייק לָאז ןוא

 ,ןעמיור וצ םיא סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ

 טײקטרַאצ רענעדַײז ריא טימ ,טכַאנ יד ,יז לָאז ןוא

 ןסיזרַאֿפ ןגַאװ טינ טײקברַאה עקיצלַאז ןַײז

 טייקליטש רעלוֿפדוס טימ ,טייקדלימ טימ יז לָאז ןוא

 .ןשיוו טינ ןרעטש ןַײז ןוֿפ סייווש םעד

 רעביוצ ןלעדייא ריא טימ טכַאנ יד יוװ ײס טצוו'ס

 .ןטלַאהרַאֿפ ןענעק טינ רעביֿפ ןַײז

 ןביוטשעצ רעבליז ןקיהנֿבל ריא טעוװ רע

 ,ןטלַאּפשעצ ןרעטש עריא ןוא

 ...דרע רעד וצ טקנעב רע

 טעב עקיטנורגֿפיט'ס קילעווק וצ ןוא גנע וצ זיא

 ,ףוג ןַײז טרעביֿפ'ס סָאװ ,סרעביֿפ יד רַאֿפ

 ,טעבעג קיזיורב ןַײז ןבַײלברַאֿפ םעטָא ןָא זומ

 ,ףור רעקימורכ ןַײז למַאטש ַא טרעוו

 קימיוש ױזַא טילג ןוא קינַאיּפ ױזַא טצנַאלג סע ןוא

 | ,טיוה עקיּפושסַײװ עטכַײֿפ ןַײז

 טקיברַאק ןוא ךיז טיצעצ ,טקיבלַאה סע ןוא טצנַאג סע ןוא

 .טיולבעצ ,טרעדָאעג ןרעטש ןַײז

 לָאמ ןייק ןיוש רעגנוה ןקיטשרָאד ןַײז רענייק טעוו'ס

 .ןעמױצרַאֿפ ןענעק טינ לָאמ ןייק ,ָא
 ,ןרמוא ןוֿפ רוביג ַא ,ןַײז ָאד טעוװ ןוא ָאד זיא רע
 ,ןעמיוש וצ ךיז ור ןוֿפ הרוֿבג וצ

 ...דרע רעד וצ טכַײלש רע

 ןּפיר עקיגערב יד ןּפיל עקיצלַאז טימ רע טקעל ןיוש

 ,טרָאצ ייס ןוא דליוו ַײס ,עריא
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 ,ןֿפָאלשרַאֿפ קימױרטבלַאה ,ןבענרעד טגיל יז ןוא
 ...טרַאװ ןוא עריל ַא יו טרעטיצעצ
 עריא ןיא עקדנעוו ַא ,למיה רעד ךיז טגיוו'ס ןוא
 ,טנעה עקיליּפש ,עטרעגניֿפעצ
 ,ןרעטש יד למירד ןקיכַאװבלַאה ןיא טגנַאֿפ יז
 ,טנערברַאֿפ טײקֿפַײר ןוֿפ תוריּפ יו
 ?םס סע זיא ?ןַײװ סע זיא .םי ןיא ייז טקנוט יז
 ?ןרעטש ןדעיַא ןוֿפ לָאש רעד ןיא
 למיה םענוֿפ טרעוו'ס ןוא ,טקנירט ןוא טינ טגערֿפ רע
 .ןרערט עטלרעּפעצ ןוֿפ ץענ ַא

 ...ןשיט עקיזדלעֿפ ןוא : ןסנַאיסַאּפ טגייל טכַאנ יד

 ,טנעה יד סיוא-טקערטש יז ןוא דרע יד ךיז ףיוא-טבייה
 ! םוק -- :םיא טרעטסילֿפ יז ןוא
 ,טמעשרַאֿפ עגר ַא טייקטסיירד ריא ןוֿפ ,רע ןוא
 ,םורבעג ןַײז טסעגרַאֿפ
 ןענַײז ןיוש סעגערב עשידרע יד ןיא טצירקרַאֿפ
 ,ןייצ עקימי יד ,עסַײװ יד

 ,סייה ןוא זיא ץרַאװש סָאװ ,טײקטלַאק ריא ןיא טסַײב רע
 ,ןַײא ךָאנ רעֿפיט ץלַא ךיז
 רעיילש םענירגניורב םעד ןוא טיוה עקיטֿפַאז יד רע טיצ טָא
 | ,בייל ריא ןוֿפ ּפָארַא
 ןענייא טציא ףוס-ןיא רעד לָאז ךיז ןוֿפ עטזױלבטנַא זַא
 ,בַיײוו סָאד ןוא ןַאמ םעד
 ?דרע יז זיא ,םי יז זיא --- רעמ טינ יז סייוו טציא
 ,טרעהעג רע ןיהוװ ןיוש רעמ טינ ךיוא סייוו רע ןוא
 ,טשטנעב טָאג

 ,רעדליבןטָאש ?
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 ,דנַאנַיײב עדייב ייז ןגיל ךָאנ טמערָאעג

 ,דלַאב ייז ןדייש טָא רָאנ

 ,דלַאװ רעטרעביושעצ קיטניװ רעד -- רעכעֿפ ריא ךָאנ טליק םיא

 ,דלַאב ייז ןדייש טָא רָאנ

 ,יוט ןקיצלַאז םעד ךָאנ פיל רעד ףיוא טליֿפ יז

 -- טלַאֿפ םיא ןרעטש ןוֿפ סָאװ

 ,לױֿפ ןוא ןֿפָאלשרַאֿפ רעדניק יװ ןעלכיימש ייז
 ,דלַאב ייז ןדייש טָא רָאנ

 :טרָאד ייז ןשיווצ טלַאהרַאֿפ עוועמ ערעטיול ַא

 ,ילֿפ ןקיגָאטרַאֿפ ,ןטשרע ריא

 נערב םעד ,עכייוו יד ,ןעלגילֿפ יד טימ טשטַאּפ ןוא

 ...יז לָאמ ַא ,םיא לָאמ ַא טעלג ןוא

 .טיורג ןוא ןיוש דיײשַאב םעד יונעג סייוו טכַאנ יד

 גָאטרַאֿפ רעליטש רעד וליֿפַא טעוו'ס .טכַאנ יד ,יז טייג דלַאב

 .ןרעה טינ עטצעל עריא טירט יד

 ,עסַײוװ ַא ,עילַאװכ ַא .םי רעד ךיז קירוצ טעזיוּפ סע

 .ןרעטש ןַײז ףיוא טניוו ןטימ טֿפיש

 עינָאלד רעשידרע ןוֿפ ךיז טכַײל ףישרעשיֿפ ַא טשטילג טרָאד ןוא

 ,ףיט רעקימי רעד וצ ּפָארַא

 ,רעסַײװ א לגעז ַא זיא'ס ,ףיש יד טרעטַאלֿפ'ס ןוא

 :ווירב רעשידרע ןַא .עסייה ַא הרוׂשב ַא

 םורַא סעלשומ ענַײד בעוו ןוא ךיא ןיב ָאד ,קילג ןַײמ ,ןגרָאמ טוג --

 .ןוז רעקיגָאטירֿפ ןוֿפ דלָאגניג ןטשרע טימ

 ? קירוצ וטסמוק ןעוו ןוא ,םי ןַײמ ,וטסיב ווו

 !םוק ךיא -- :םורבעג ןליטש טימ ריא םי רעד טרעֿפטנע'ס ןוא

 .עטצעל יד ןרעטש יד ןסעגרַאֿפ ןוא קעװַא זיא טכַאנ יד
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 יקסנַארימ ץרפ

 1 עקָאקסומ ןיא ליּפשנקלָאװ

 ,עשיטסַאלע רעגניֿפ טימ ךעלדנקלָאװ טמערוֿפ לטניוו ַא

 ,טניוו רעד זיא רָאטּפלוקס-רעטסַײמ א םתסמ

 עשיטסַאטנַאֿפ ּפעקנבייל ייווצ ךוּפנקלָאװ ןוֿפ סיוא רע טענק טָא |

 ,טניה עקידנליב עסיורג ַײרד טָא ןוא

 ענעשעמ ַא ךיז טלקַײק יז ,ןירעֿפיטש ַא טנַײה זיא ןוז יד

 ;ָאלב ןקיטכיזכרוד ַא ןוֿפ ןעלמיה ףיוא
 ענעשעק ןיא דש-ערַאמכ ַא ַײב ךיז טלַאהַאב ןוא יז טמענ טָא

 .העש רעבלַאה א ףיוא ןלַאֿפרַאֿפ טרעוו ןוא

 ,שינעּפַאכ ןיא ךעלדנקלָאװ טימ ךיז ןליּפש יז טמענ רָאג טָא ןוא

 ,סַאֿפ א יו ןעלדער ךיז ייז ךרוד טמענ ןוא

 ,שינעּפַאק-ןּפָארט עכיג ַא ךיוה ןוֿפ ץירּפש ַא טוט םעצולּפ זיב

 ,סעּכ ןוֿפ טנייוועצ ךיז טָאה לדנקלָאװ ַא

 עטעסָאקענּפָא רעדלעֿפ ףיוא גָאט ןלעג ַא ןיא םוא:ייג ךיא

 ,טניוו ןוֿפ עטעשָאלּפעצ טיירב סעלָאּפ טימ

 ,עטושּפ ,ענירג רעטרעוו טימ דָאס ַא רימ *! ןגרָאמ טוג4 טגָאז סע

 ,טנימ טימ ןוא לּפע עֿפַײר טימ טקעמש ןוא

 טנוה רעסיורג רעד ,דנַײרֿפ ןַײמ ךָאנ רימ טייג'ס ןוא ייג ךיא

 ,רעקירָאהלעג
 ,דרע עטעֿפ יד טָארט ןַײמ רעטנוא טקעמש סע

 ,ןקירָאי קיצנעז םעד ןַײז ןַײמ טנַיײה סעציילּפ ענַײמ ףיוא גָארט ךיא

 ,דרעֿפ רעטליּפשעצ ַא רעטַײר ןַײז טגָארט'ס יו

 ,ָאטנָארָאט ןופ ןופצ ןיא טרָא ןַא ןופ ןעמָאנ רענַאידניא +
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 ןענעגעזעג לַײװ ַא ףיוא ךיז דלעֿפ ןיא ןײגוצסױרַא טוג זיא'ס

 ,טָאטש ןוֿפ דלַאװעג םעד ןוא טלַאֿפסַא םעד טימ

 ןענעגעגַאב קידמעצולּפ ךיז ױלבנגרָאמ ןוֿפ יוט םעד ןוא

 ,טָאג טימ ןוא טײקנײלַא טימ ,טייקנייש טימ

 ,רענעלָאמַאב ַא ןילשנוז טימ גרַאב רעלעג ַא ,גרַאב ַא טייטש ּסָא
 ,דוס טימ ןוא סנטָאש טימ טמַאצעגמורַא

 ,רענעלָאװ ַא ,רענעכוּפ ַא ,לדנקלָאװ ַא םיא רעביא ןוא

 ,טָאג טציז לדנקלָאװ ןסַײװ ןֿפױא ןוא

 סנשנערָאל יד ןיא ןגעריגנילירפ א

 ,דגילב בלַאה ,גיוא עמלעב ַא ,ןוז יד

 .ערַאּפ רעלעג ַא טימ ךיז טיצרַאֿפ

 טדניב לּפינק ןקידרעַײֿפ ַא

 .ערַאמכ ַא ףיוא סיוא ץילב רעניד ַא

 ץרַאװש ןרעוװ ןטַײװ עיולב יד

 ,ןגעו עלעג ןרעוװ קיכיור ןוא

 ץרַאה עניורב ריא טזױלבטנַא דרע יד
 ,ןגער ןקידנצנַאט ןגעקטנַא

 גרַאב רעד ךיז טרענודעצ טָאה סע

 ,1 סעּפַאקש עקידנעשזריה טרעדנוה יו

 קרַאק ןַײז טָאה ןעמונעגמורַא

 ,סעּפַאל עסַאנ ייווצ טימ ערַאמכ ַא

 ,דלַאװלדָאנ םעד ,דרָאב ןַײז טעלג יז

 ,ןּפיל ענַײז ,ןזדלעֿפ יד טשוק יז

 ,ךרעפ ,סעשטַאילק '
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 טלַאּפש ןדעי ןיא סייווש ריא טציײלֿפ סע

 ,ןּפינקעגסיױא ןבָאה ןטניוו סָאװ

 ּפָארַא סנַײז םינּפ ןוֿפ טניר ןוא

 .ןעמָארטש ןוא ךעלעקשטיר טנזיוט ןיא

 ּפָאק ןַײז ןַײא-טעילוט ערַאמכ יד

 .ןעמָאנ ןַײז ךעלרעסַאװ טימ טבַײרש ןוא

 דיל עסַאנ ַא טניוו רעד טגניז סע

 ? ענירַאק ןַײז ףיוא וצ-טלֿפַײֿפ ןוא

 טימ-ןעגניז רעמייב-עלדָאי יד

 ,ענירג יד ,ּפעצ יד קידנטכעלֿפעצ

 ,ץנַאט ןדליוו ַא סיוא:ןעכָאֿפ יז

 .ןעניורק ןוא קידנגיוו ןגלײוװצ יד

 ץנַאלג םענדָאמ ַא טגירק למיה רעד

 .ןעניילּפ ןוא גרעב טימ ףיוא ךיז טסיג ןוא

 דרע יד טנעה עטכַײֿפ טימ טעלג רע

 ,גנַארד ןַײז ןיא רע טנַאמַאב דליוו ןוא

 טרעי'ס יו טרעה ןוא ךייוו טרעוו דרע יד

 ,רעגנַאװש יז טכַאמ ןוא ריא ןיא טֿפַאז ןַײז

 ץנַאלג םענדָאמ ַא טגירק למיה רעד

 .ןגיוא ענַײז ןרעוו רערָאלק ןוא

 ץנַארק ַא ןָא רע טוט טֿפַאשביל טימ

 .ןגיוב-ןגער א ,דרע רעמוטש רעד

 ,דרע יד טגיל עטשירֿפעגּפָא ןַא

 ןצנַאג ןיא ענעשַאוועגסיוא ןַא

 ,טרעה ןוא עקַיור ַא טגיל יז

 .ןצנַאלֿפ יד ריא ןיא ףיוא-ןעייג'ס יו

 ,םייל רעדָא ץלָאה ןופ טנעמורטסניאדזָאלב רעוװיטימירּפ ?
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 .שטיווַאר ךלמ

 ןק יד

 גרעבױשנערַאל יד ןיא גָאלַאיד רעשינעלע

 ,למיה ןשידַאנַאק ױלבטַײװ ַא ןגעקטנַא

 ,ןייטשעג- ןוא גרעבעג-ןשנערָאל ןטימ ןיא

 עגר ַא לָאמַא טכַאנרַאֿפ-רעמוז ַא ןיא ךיא ןיב

 .ןייטש ןבילבעג ,ןעקנַאדעג ןיא ,טיולּפ ַא ַײב

 .עקנָאל רעד ןוֿפ ,טיולּפ טַײז רענעי ןוֿפ זיא דלַאב ןוא

 ,וק עטקעלֿפעג סַײװ ַא ןעגנַאגעג ןגעקטנַא רימ

 ךיז טלעטשעג רימ ןגעקטנַא ןעקנַאדעג עריא ןיא ןוא

 ?ומממ --- : ױזַא םּתִס ןָאטעג גערֿפ ַא גנילצולּפ ןוא

 טעמוא טימ לוֿפ קסיּפ םעד ןוֿפ הלאש יד דלַאב ךיא בָאה

 וד רשֿפא ,טָאג ַא -- : ןָאטעג בייה ַא למיה םוצ

 ןרעֿפטנע ָאד לָאז ךיא סָאװ ,הצע ןַא טימ ןֿפלעה רימ טסעוו

 ?וק רעגולק ןוא רעקיטעמוא רעקיזָאד רעד

 רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טשינ רָאג טָאה וק יד רָאנ
 וצ ךעלגנערדטיולּפ יד וצ רעטנענ ךָאנ ןעמוקעג ןוא

 ,1סענַאגױא עריא טימ ןגַײװש רימ ףיוא ןעמונעג ןוא

 .ןר טימ ןלַאװק סָאװ ,ןטָאשדלַאװ ןיא ןלַאוװק ייווצ יווװ |

 ,רערעדנַאוװ ,וד ןוא דִיי ,וד ,קירוצ רימ וצ םוק --

 -- ּוװ ןוֿפ ןוא ,שטנעמ וד ,ןַײז טשינ טסלָאז וד רעוו רעדָא

 ןקלעמ ריד לעוװ ךיא ןוא ,רימ טימ ַײז ןוא םוק

 !ור טימ ןוא טנוזעג טימ לֿפעש ַא טנוװָא ןדעי

 ,ןגיוא עטנפעעצ סיורג ?
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 ,המשנ רעד ור עסַײװ ,ףוג ןרַאֿפ ור עקימיוש םערַאוװ

 ; טיוה ןַײמ ףיוא ןרעטש יד ,למיה ןיא סנקלָאװ יד יו

 ,רעבירַא טשינ ךעלגנערד יד ָאד טסנעק וד ביוא ןוא -- שטנעמ ,םוק

 !טױלּפ םעד רענרעה יד טימ ןכערבעצ ךיא ריד רַאֿפ לעװ

 ,תומכח ןייק ןוֿפ טשינ טסייוו יז לַײװ ,ןָאטעג ןוא טגָאזעג ןוא

 -- -- טרַאשעגּפָא טױלּפ םַײב סעטסוק יד ןיוש יז טָאה טָא ןוא

 :ןטעבעגּפָא ריא ַײב ךימ בָאה ךיא סָאװ םיוק ןוא

 ! טרַאװ ,? עלעומ ,עלעגר ַא טרַאװ ...עלעוק ,רעטעּפש רשֿפא --

 םעד ןוא ,סיוא יז טגַײװש -- .. .ןטרַאװ לעװ ךיא ,טוג ,ונ --

 םענעטעמַאס / 7 +

 ,ּפָארַא דרע רעד וצ יז טזָאל ןריא זדלַאה

 רעדנּוװַאב ןוא ייטש ךיא ןוא .זָארגנירג לטשרעב ַא וצ

 -- -- ּפָאק ַא ןָא סיֿפ ריֿפ יו ,םערָאֿפ ןָא עמַאמ יד |

 : רעדיוו ףיױרַא ךייה רעד ןיא ּפָאק םעד יז טבייה טָא ןוא

 ?טכַארטרעד סעּפע וצ ךיז ןיוש ,שטנעמ .,וטסָאה ?ומממ ---

 ! רעבירַא-םוק ,טױלּפ ןוֿפ טַײז רעד ןוֿפ זיא קילג סטלעוו

 טכַאלעצ טָאה -- -- גנַאלק א ןָא סע טגָאזעג טָאה יז יוװ ןוא

 טנעָאנ רָאג ןעמוקעג ןוא ,לבלעק ַא ךיז -- !עמ ,עמ --

 רַאֿפרעד טָאה עמַאמ יד רָאנ ,וק רעד ,ןעמַאמ רעד וצ

 ןכַאל טשינ ױזַא רָאט ןעמ .ױזַא ןוא ױזַא זַא ;טרסומעגסיוא סע
 ,רַאנ םוצ םיא טכַאמ ןעמ זַא ,ןעניימ ךָאנ ןעק שטנעמ רעד לַײװ

 ןענַאטשעג עדייב ןיוש ןענַײז רעטציא ןוא

 ,טעוד ןכעלטעג רעייז ןגיוושעג קידהוולש ןוא

 ןבָאה רעבַײל עזָאלמערָאֿפ ערעייז ןוא

 :טדערעג רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןוא טקומעג עמוטש

 .ומ -- -- -- ומ ןופ ,עלעומ טימ םַארג ןרַאפ (עלעיק טשינ) עלעוק ןזָאלעג 2
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 ,ןבעג סָאד ןענַײז רימ לַײװ ,ןֿפורעג ךיד ןבָאה רימ ---

 .טָאג זיא ןבעל סָאד ןוא ,ןבעל זיא ןבעג סָאד ןוא

 ,טושּפ ןוֿפ רעטושּפ ןוא טסָארּפ ןוֿפ רעטסָארּפ זיא סָאד

 ,דוס ןוֿפ גנודיײשַאב ןוא גנוקעלּפטנַא עסיורג יד

 ןקערש טינ ןוא ,דִיי ,םוק !קירוצ ,עטנעמ ,םוו

 ; טוג סע זיא אמּתסמ ,ױזַא ליוו טָאג -- !ףוס רעזדנוא ךיד לָאז

 : ןבעל ןוֿפ ךרד רעקיבייא ןַײז זיא ױזַא

 ,טולב ןעמ טקלעמ ףוס םַײב ןוא ךלימ ןעמ טקלעמ בייהנָא ןיא

 ,רעטרעוו עטצעל יד טָא ןגיוושעגסיוא ןבָאה ייז יוװ ןוא

 טרעקעגקעװַא ךיז רימ ןוֿפ ייז ןבָאה

 : ןעלמיה ,ןכַײט ,גרעב יד ןיא ןַײרַא קירוצ ןוא

 .דרע רעקיטעמוא רעד ףיוא ןדע-ןג רעייז

 ,טגזיוטנעצ רעכיב ענַײמ טימ טקוקעגכָאנ ייז בָאה ךיא ןוא

 ןעצ רעטעג טימ ןוא רעדנעל טרעדנוה ענַײמ טימ ןוא

 ,ןבעל ןגנַאל ןַײמ ןיא ייז ןיא טביילגעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ

 .ןעזעג ןוא טרעדנַאװעגכרוד ןוא טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ןוא

 ,למיה ןוא גרַאב ןגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא וק יד ןוא

 ,טַײז ריא ַײב ךעלײרֿפ ןעגנורּפשעג זיא לבלעק סָאד ןוא

 ,סנקלָאװ עלַא רענרעה יד ףיוא טגָארט יז זַא ,ךיז טכוד רימ ןוא

 ,דײשַאב ןסיורג םעד ךיוא ןוא ,ורמוא ןַײמ ךיוא ןוא גרעב עלַא

 ,עילָאװַאּפ טרעקענּפָא טציא ךימ טיולּפ ןוֿפ בָאה ךיא ךיוא ןוא
 ,ור ךָאנ טֿפַאשקנעב טימ לוֿפ ,ורמוא טימ לוֿפ ץרַאה ןַײמ טימ

 ,לָאמ ןייק רשֿפא ןוא ,גנַאל ןיוש זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא ןוא

 -- -- -- וק יד טָא יו טדערעג רימ וצ רָאלק ױזַא רענייק טָאה

 ןגָארטרעד ןרעיוא ענַײמ וצ טָאה לוק-תב ַא ןוא

 ,וממ -- :רעטרעװ עלַא ןוֿפ טרָאװ סָאד ןציּפשגרַאב יד ןוֿפ

 ,1946 -- סנשנערָאל יד ןיא ןבַײרש ןביוהעגנָא

 ,1956 -- הדוהייירה יד ףיוא ןבירשרעד
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 לַאגיס ,ר ,ר

 דילרעמוז

 ,ןגער םעד ביל ןבָאה רעדניק יד

 ,ביל רעמייב יד טָאה ןגער רעד

 ןסקַאװ ןזָארג יד ןוא רעדניק יד

 .בוטש רעד םורַא ןוא ןטרָאג ןיא ,דלעֿפ ןיא

 רעטיור ַא ןוא לּפע רעֿפַײר ַא
 ,ּפָארַא םיוב םענירג םענוֿפ טגנעה

 ןגיוא עסייה טימ טקוק לגנִיי סָאד

 יּפָאק רעד שזַא םיא ךיז טלקָאש'ס ןוא

 -- לֹּפֶע רעד טכַאל -- !לגנִיי ,לגניי ,יוא ---

 ,ביל רעייז ךימ טסָאה וד ,סייוו ךיא

 ןגיוא ענַײד ןיא למעלֿפ סָאד עז ךיא

 ,ּפיל ןַײד ףיוא רעסַאװ עסיז סָאד ןוא

 ,לגנִיי ,לסיב ַא דלודעג בָאה ָאט

 ,קרַאטש ןוא שירוחב ךיז טלַאה ןוא

 ןגרָאמ רעביא ןֿפערט ךימ טסעוו וד

 ,קרַאמ ןֿפױא ןקידעבעל ַא

 ,ןטרָאד לכעלעטש סהנמלַא רעד ףיוא

 ,טיור ןוא ןירג ,לּפע ערעדנַא טימ

 ןֿפױק ןוא ןבַיײלקסיױוא ךימ וטסעוו

 .טיורב לקיטש ַא טימ ןסע ןוא

 ןסיב ןדעי ןכַאמ ריד סיז לעוו'כ

 ,ןַײז היחמ ךיז טסעוו וד ןוא

 ,לגבִיי קיטכיל ,רעַײט ןַײמ טציא רָאנ -

 ןַײרַא בוטש ןיא לַײװרעד ךיז ייג



 9 ןוז ןוא יינש רעטנֹוא

 עקלַאטשירק ןרהַא

 לַאיַאר-טנוַאמ

 א 2 +

 ,ףָאלש ןקיטכַאנ ןוֿפ ןוז יד ךיז טבייה סע

 ,למירד ןוֿפ ןלַארטש עריא טקעוו

 ,ףָאש עקיכוּפ ,סנקלָאװ עקניסַײװ

 ,למיה םענוֿפ םיור ןיא ןעשַאּפ ךיז

 .ןטײרּפש ךיז ןוא קעװַא-ןעֶיצ ייז --+ רעדלעֿפ יד

 .ןעמולב טימ טלטױררַאֿפ ,טלזערגַאב ןירג

 : ןטייב ךיז ןשיוװצ ןעקמורב ןוא ןעקשוש סע

 .ןעמוקעג זיא גָאט רעד ,גָאט רעד ---

 { גרַאב ַא ,ענירג יד ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ סױרַא-טסקַאוװ

 .ןעלמיה יד ןיא טכיירג רע ,ּפָאק ןַײז

 ,קרַאטש ןוא קיטכעמ ,זיר רעטלגרעבעצ

 .ןעלמירד ןוא סערַאמכ ןעור ץיּפש ןַײז ףיוא

 ,טביל עלעּפענק ַא -- גרַאב ןגעק ןוז יד

 ,ןעמוטש ַא ,זיר ןטרעמײבַאב ַא ןגעק

 ,טכיזעג טלגרעבעצ ןַײז ןוז יד טקיטכילַאב ךָאד

 .ןעמולב טימ םינּפ ןַײז טלדרעבַאב

 ,גרַאב רעקיזָארגנירג רעד ,טייטש רע יוװ ,טעז

 .עטייוועצ ,טרעטעלבעצ ,רעמייב טימ

 ,קרַאק ןֿפױא ךיז ַײב טָאטש ַא טגָארט רע

 .עטיירב יד ןעלסקַא יד ףיוא ךיז ַײב
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 .ןקור ןקיגרַאב ןֿפױא טָאטש ַא טייטש

 ןקוק עטלגיצַאב רעזַײה עטרעיומעג

 ,סטײרּפשעצ ַא דנַאל ַא ןוֿפ ץרַאה סָאד ָאד טּפַאלק סע

 ,ץייוו ןוא ןרָאק טימ רעדלעֿפ ענעדלָאג ןוֿפ

 ,טיירב רעד ןוא גנעל רעד ןיא ךיז טיצ סָאװ דנַאל ַא

 ,טייוועצ ןטניוו ןיא רעמייב עטרעטעלבַאב

 ,טלעק עקיזַײא יד טשרעה ןוֿפצ ןיא

 ,טלעווק קינָאה ןוא ךלימ טימ םורד רעד

 ,דלָאג ןוא רעבליז ,ןליוק ןוא ןזַײא טימ

 ,טלָאטשעג ןרעוו רענייב עקניגנוי

 ,טדיז ןוא ָאד טכָאק ןבעל סָאד .ָאז טשיור סע

 ,טילבעצ ןוא טדנעלבעצ טָאטש יד ָאד טייטש סע

 ןעמולב עקיבא -- ןבעל עקישיור סָאד

 .ןעמוק ךָאנ סָאװ יד וצ תורוד ענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ

 כא יע

 .ןעניורק עטיירב טימ ,עטרעטעלבַאב ןירג ,רעמייב ןעײלַא ןעייטש

 ,ןעמיור יד וצ ןקוק ,ןטיווצ עקידנעילב ,עזָאר ,עשירֿפ

 ,למיה ןוֿפ טמָארטש סָאװ ,טכילנוז טימ ךיז ןָא-ןעקנירט ןוא ןּפעש

 ,למירד ןיא יו ןגיוו ךיז ,רעמייב יד ןעשטּפעש

 ,הליֿפּת ַא ןזָארג עקיצָארּפשנירג יד ןעלמרומ

 .עליטש ,עדימ ,ןַײא ךיז ןרעה ןביוא ןוֿפ ןגַײװצ עקיגָאװ

 ןוֿפ דרע עטציהעגנָא יד ןליק ,ןטָאש ןקידהיחמ ַא ןֿפרַאװ

 ,רעטַילשנוז ןקידנעמַאלֿפ

 למיה ןרעביא ,רעטנערבעצ קידרעַײֿפ ,רעסייה ַא טכירק סָאװ

 ,רעטַײװ ץלַא

 סעטסוק ןוֿפ ןשינעטכידעג ןיא .רעטַײװ ייג --- :ןטעב ןגיײוװצ יד

 ,רעמייב ןוא |
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 !םענייק ןוֿפ ןטָארטַאב הניכש עקיבייא יד טשרעה סע ּוװ

 ,ןרעטעלב ךיז סָאװ ,ןגַײװצ יד ןוֿפ טעבעג-רעטסילֿפ םוצ וצ-רעה

 .ןרעטעלק רעמייב רעביא סָאװ ,ןרעדָא ענירג יד וצ וצ ךיז קוק

 ,טלעוו עקיביוטש ,עקיכיור יד ,ןסַאג עקישיור יד ָאד ָאטשינ

 ,דלעֿפ סָאד ,ןוז יד ,םיוב רעד ,זָארג סָאד ,םולב יד טשרעה ָאד

 ,סיֿפ עדימ ענַײד טעטנעּפ זָארג ענירג עֿפיט סָאד !רעטַײװ ייג

 .רעגניֿפ עטרַאצ יוװ םינּפ סָאד ריד ןטעלג ןגַײװצ עקיגנעהּפָארַא יד

 .עלעג ,עטיור טימ זָארג ןוֿפ ןעקניו :ןעמולב יד ןקעמש ָאד

 ,ןגיוא ענערוּפרוּפ

 .ןגיוז ייז טֿפַאז רעייז -- דרערעטומ רעכַײר ,רעטוג רעד ןוֿפ

 .-.ןרעיוד קיבייא טעװ ,טכוד ךיז סָאװ ,טלעוו ַא זיא ָאד

 ,ןרעיומ עטלגיצעג עכיוה יד ,ןסַאג עקיכָאק יד :ןָאמרעד ךיז

 .ןעגנורּפשעגֿפױא רעדלעוו עקיזָארג יד טָא ןוֿפ קירוצ ןרָאי טימ ןענַײז

 ןעגנוזעג טסענ ןוֿפ לגיױֿפ ַא לָאמַא טָאה ,זיוה ןַײד טייטש'ס ּוװ ,טרָאד

 טימ שריה ַא ךָאנ ךיז טגָאיעג רענַאידניא ןַא טָאה רשֿפא רעדַא

 ,.. ןגיוב-ןוא-לַײֿפ

 .ןגיוזעגסיוא הניכש יד גנַאל ןיוש געז ןוא קַאה יד טָאה'ס רָאנ

 ,ןגיוצעג ךיז ןעײלַא-רעמייב ןבָאה'ס ּווװ ,טרָאד ןוא

 .ןגיוא עלעה עקיטכיל -- רעטצנעֿפ עטזָאלגַאב טציא ןעקניוו

 ,ןזָארג ןוא סעטסוק .רעמייב ןוֿפ ןשינעטכידעג טימ ,גרַאב רעד

 ךיור םעד רענַאידניא רעד טָאה'ס ןעוו ,לָאמַא ןוֿפ ןכייצ ַא זיא

 .ןזָאלבעג ָאד עקלויל ןוֿפ

 ןזיר עקידמערוט ךרוד געוו רעד ךיז טלגנעלש סע !רעטַײװ יג

 ,ןעיורג ןיא עטצינשעג ,רענייטש

 .ןעיולב למיה םוצ ּפעקטינַארג עקיציּפש יד טימ ןעגנַאלרעד ןליוו

 ,ןעמייה-ןטסענ ערעייז טיובעג עצרַאװש סרעלדָא לָאמַא ןבָאה ָאד

 ,םענייק ןוֿפ טרעטשעג ,ןטינַארג עקידלַאֿפ יד טָא ןיא טגינעקעג

 סרעלדָא יד ןוא געוו ַא טקַאהעגכרוד ךיז טָאה שטנעמ רעד רָאנ

 ,ןבירטרַאֿפ }א א 6
 .ןבירעצ ביוטש ףיוא ןענישַאמ ןוֿפ רעדער ןבָאה ןטסענ ערעייז
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 ,ןבילבעג ָאד ןענַײז ןטינַארג יד :ןגױלֿפעצ ךיז ןענַײז סרעלדָא יד רָאנ

 ,רעדליוו ַא ןוֿפ עטכישעג יד זיא טיוה רעױרגטרַאה רעייז ףיוא

 ,ןבירשרַאֿפ טלעוו רעטלַארוא

 ןגיוא ענַײד רַאֿפ טײרּפשעגסױא :םוא ךיז טסקוק

 ,ןגיוצעגסיוא עקיבױטש ַא ,עקיכָאק ,עקישיור ַא ,טָאטש יד טגיל

 ןביוה יד ןיא ןרעטעלק סנעמיוק ,רעזַײה ןעייטש תוּכוס יו

 עצרַאװש רעכַײב ענרענייטש ערעייז ןוֿפ סױרַא-ןעמעטָא

 ,ןכיור עקידנקיטש

 ,ןעמולב רעדלעֿפ עקינוז יד ןוֿפ ןֿפור ךיד ,ריד וצ ןעקניוו

 .ןעמוק ןסָאג עקידנדיז יד וצ ,ןייג טָאטש רעד ןיא קירוצ

 ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז טליוו סע

 ,ןזָארג ענירג ןוא רעמייב עקידרעטעלב יד

 ןקוק ,ןקוק קיביײא ןוא ןייטש ךיז טליוו סע

 .ןקור ךיז סָאװ ןעַײװמַארט ךעלעטניּפ יד ףיוא

 ,ןעגנַאגעגסױרַא רעִירֿפ טסיב ןענַאװ ןוֿפ ךעלעזַײה-לטסעק יד ףיוא

 ,ןגנַאל םעד ,ךַײט לרינש ןעיולב ןֿפױא ןקוק ךיז טליוװ סע

 ,ןריצַאּפש גנַאל ןוֿפ סיֿפ יד ךיז ןדימ סע שטָאכ
 .ןריֿפ רעטַײװ טעוו ףױרַא געוו רעד ּוװ ןסיוו ךיז טליוו

 טי אז

 ,ןעייר ןיא עדימ ןשטנעמ ךיז ןעוצ סע
 .ןעייג ייז עלַא גרַאב ןקידנעילב ןירג םוצ

 ,ןצנַאט ןוא ןליּפש ךיז ,ןעגניז ייז ,רעדניק יד

 ,ןצנַארקַאב גרַאב םעד סָאװ רעמייב יד וצ ןעֶיצ

 .רעטיול למיה ןיא ןַײא ךיז ןקוק

 .רעטיור רעד ןוז רעד ןוֿפ טניױוברַאֿפ ןרעוו

 ,ןכײלברַאֿפ רעדיוו רעטעּפש ייז טעװ טָאטש יד

 ,ןכיירגרעד טינ ןעק ןוז יד ּוװװ ןסַאג יד ןיא

 ;ןסע טיִמ ןשיוק ןגָארט סעמַאמ יד



 103 ןוז ןוא יינש רעטנוא

 .ןסעגרַאֿפ ןיוש ייז ןיא ןבָאה רעדניק יד רָאנ

 .ןסיורג ץַאלּפליּפש םוצ קעװַא ןֿפױל ייז

 .ןטזיורבעצ רעדליּפעג םעד טימ ןעמיטש ערעייז ןקינייא

 ,ןטנירגעצ זָארג ןיא רעביא ךיז ןעילוק

 ,ןטמילבעצ דלעֿפ ןוֿפ חיר םעד ןּפַאז

 ,ןכיוה יד ןיא קירוצ-ןוא-ןיה ךיז ןעדיוה

 .ןכיור ןוא ןביוטש יד טימ טָאטש רעד ןיא ןסעגרַאֿפ

 ,ןרָאֿפ קידנעטש סָאטיױא ּוװ ,ןסַאג יד ןיא ןסעגרַאֿפ

 .ןרָאלק םעד למיה ןיא ךיז ןַיײא ןקוק ןוא

 .ןעיוב ,ןרעיומ ,דמַאז ןיא ןבָארג

 .ןעיורג םעד דמַאז ןוֿפ רעזַײה ףיוא-ןלעטש

 ,רעדיוו סע ןכַאמ ןוא ןביוטשעצ ,ןרעטשעצ

 ,רעדירב ךיז ןרעוו עדמערֿפ יד רעדניק יד

 ,ןדנובעגנעמַאזוצ יוװ ,ןכירק ייז סרעטייל ףיוא

 .ןטנוא ןוֿפ דרע רעד ףיוא ךיז ּפָארַא-ןשטילג
 ,ןלעסורַאק יד ףיוא ןרָאֿפ יז עלַא

 ןלעטשּפָא רענייק רעדניק יד ןעק סע
 ,טנעה ערעייז ןיא ,רעייז זיא יז ,טלעוו יד

 ,טנעוו יד ,ןרעיױמ יד ,רעזללה יד ערעייז
 ,ןליּפש ןוֿפ עדימ ןיוש רעדניק יד ןרעוו סע ןעוו

 ,ןליק ךיז סעמַאמ יד וצ קירוצ-ןֿפױל ייז

 ןליטש וצ טשרָאד םעד קנורט ַא ןּפַאכ

 ,ןליּפש ךיז רעדיוו קירוצ-ןֿפױל ןוא

 ען

 ,טָאש ַא גרַאב םוצ ךיז טיג קלָאֿפ סָאד ןעוו

 ,טָאטש עטייווצ ַא גרַאב ןליטש ןוֿפ טרעוו

 ,ןטָאש ןוֿפ ןטלעצעג -- רעמייב עקידנליק רעטנוא ןשטנעמ ןעור

 ,ןטָארב ןוא ןענערב ךיז ןוא טכילנוז ןיא ןגיל ערעדנַא
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 עטגַײװצעצ רעטנוא ךיז ןצישַאב סָאװ ,יד ןוֿפ ןעלכיימש

 ,ןעניורק-רעמייב
 ףענױרבּפָא לסיב ַא רעדילג עקידרעטניװסַײװ ערעייז ארומ ןבָאה

 ,ןגייטש עקידוז --- ןסַאג עקישיור יד ןיא ןבעל ייז עלַא

 .ןגַײװצ עטיירב ןוֿפ ןטָאש ןליק ןיא -- גרַאב םוצ ןעמוק

 ,ןכיור ןוא ןסַאג עקיביוטש יד ןוֿפ קעווַא

 .ןכיוה עקידנליק יד ןוֿפ סמערָא יד ןיא ןעור

 ,ןעמולב יד ןוֿפ טֿפוד םעד ןַײרַא-ןעמעטָא

 .ןעמוק ץיּפשגרַאב ןוֿפ סָאװ ,ךעלעטניוו ייז ןטעלג סע

 ,ןציה-רעמוז יד ןוֿפ ּפָא ייז טליק גרַאב רעד

 .ןציז טשינ ָאד ןענעק ייז ןעוו ,טָאטש ןיא ייז טליק

 ,ןזָאלרַאֿפ גרַאב םעד עלַא ייז ןלעוו טכַאנ רַאֿפ

 ,ןזָארג ןוא ןעמולב יד ןבַײלב ןלעװ ןײלַא

 ,ןגַײװצ ןוא רעמייב יד ןטעלג טעװ לטניוו סָאד

 .ןגַײװש ןוא קַיור ןגיל טעװ גרַאב רעד

 ,ןכיוה יד טימ ךיז טשוק ,טנעמונָאמ רעד טייטש

 ,ןכיור ןוֿפ לּפענ ַא ןיא טָאטש רעד ףיוא טקוק
 -/ = טנעװ ענעטנעמעצ עטושּפ ןייק טשינ
 ;ןבעל יז -- ןרוגיֿפ ענעזדנָארב עצלָאטש ענַײז
 ןבעוו ןוא ,ּפרעס ןוא רעקַא טימ ,טעברַא טימ ןבעל ייז

 ןעמולב טימ טנױרקַאב ןעױרֿפ .דנַאל רעזדנוא ןוֿפ ןבעל סָאד
 -- ןדירֿפ ןוֿפ

 ,ןדימש ןוא ןרעמַאה ייז ןעמַאזוצ .,ןצניװָארּפ ןַײנ
 .דרע רעזדנוא ןרעכַײרַאב ןוא ןרעּפכורֿפַאב

 ,דרעווש רעדמערֿפ ןוֿפ ףרַאש רעטנוא לָאמַא ןעוועג

 .טרעקעצ דנַאל רעזדנוא ןוֿפ רעֿפַאלקשרַאֿפ ןַײז קלָאֿפ סָאד טָאה'ס רָאנ

 ,דרעווש עשיכָאי יד טגיל טיֿפ ענַײז יב
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 .ןדעי ןוֿפ ןסעגרַאֿפ ,ןטָארטעצ ,ןגיּפשַאב

 ;טייק יד זיא ןסירעצ ,טנַאה ןיא טנַאה טרעדילגעג טציא

 .טייוועצ ןָאֿפנדירֿפ רעייז ןעלמיה יד וצ

 .ןטייב-ןעמולב ןצנַארק -- ּפעק ערעייז ףיוא .ןצניװָארּפ ןַײנ

 : ןטײרּפשעצ דנַאל ןקע עלַא ןוֿפ ןטכורֿפ יד --- ןטַײז ערעייז ַײב

 ,ןצייו יד ,ןרָאק סָאד -- ֿברעמ ןיא

 .ץנַאט ןיא ןגיוו ךיז סעילַאװכ ענעדלָאג יו

 | ,ןצײלֿפ ןלימ יד וצ ייז ןלעוו דלַאב

 ,ץנַאג ַא קלָאֿפ ַא רַאֿפ טיורב סָאד ןלָאמ ךיז טעװ סע

 ,ןזַײא ןוא ןליוק טימ -- גרעב יד

 ,קניצ ןוא רעּפוק ,רעבליז ןוא דלָאג

 ; טזַײּפש דנַאל סָאד ןלַאטעמ טימ -- ֿברעמ רעד

 ,טגניז ֿברעמ רעד סרעצלעמש-ןוַײא ןוֿפ שיורעג טימ

 רעמייב עטקַאהעגּפָא ,רעדלעֿפ ןעמָארטש --- חרזמ ןוֿפ ןכַײט ןיא

 .רענייר ריּפַאּפ רַאֿפ --- ןלימצלָאה יד וצ

 ,רעדעס ןיא ןטכורֿפ --- דנַאללטימ ןיא

 .רעדעב עקידנלייה -- ןלַאװק עמערַאװ

 .רעַײרֿפַאב רעד עיטרַאק טייטש ןעױרֿפ ןַײנ יד רעביא

 :רעַײֿפ שילעה רעקיטש -- רעטרעוו ענַײז

 ,טיובעג ןסַאר-רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ דנַאל רעזדנוא;

 ,טיורב ףיוא ןעייז ןוא ןרעקַא וצ רָאנ -- גנוסיגרַאֿפ-טולב ףיוא טשינ

 ,ןבעגרעביא ךיז קלָאֿפ ןוֿפ ןַײזליװו ןרַאֿפ

 ."ןבעל קידמולש ַא רַאֿפ ,עדַאנַאק קידיײרֿפ ַא רַאֿפ

 ;טײרּפשעצ לגילֿפ ,םולש ןוֿפ ךאלמ רעד

 .טייבנעמולב רענעטכָאלֿפעג טימ טָאטש יד טשטנעב
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 םַאּפענ .ש

 גָאט רַאפ לָאערטנָאמ

 ,עטניורקעג יוװ ,שיטעטסעיַאמ ,הנחמ עצלָאטש ןזיר ַא יו

 ןציּפש-רעמייב יד טליגעגּפָא ,עכייוו טייקיולב סלמיה רעטנוא

 ,ןֿפיט ןיא לָאט ןיא ייז ןקוק ןסקַאװַאב גרעב יד ךיז ןעֶיצ

 ,ןשטילג ןעלּפענ עסַײװ ךיז יוו .עכיוה רעדלעוו ענירג יד טימ

 ,ןטַײװ רעד ןוֿפ זיולב .םורַא ליטש

 ,ןעניגַאב ןיא ליטש טגנילק ,טרעטיצ

 ןזַײװ ךיז טמענ ןגרָאמ רעד ןוא

 .ןענידרַאג ענרעבליז יורג ךרוד

 ,סנערָאל-טנייס םַײב ,ןטנוא ןוֿפ ןוא
 ,ןשַאוו סעילַאװּכ יד גערב םעד ּוװ
 סרעיילש עניד ןיא טליהעגנַײא
 ,ןסַאג יד ךָאנ ןעלמערד קִיֹור

 ןקילױטַאק עמורֿפ יד זיולב

 עגנַאל ןעלטנַאמ עצרַאוװש יד ןיא

 ,רעטסיולק םוצ זַײװנרָאּפ ןעֶיצ

 .ןעגנַאלרַאֿפ ןָא ,עזָאלנבעל

 ,ןעגניז ,ןעגניז לגייֿפ יד ןוא
 ,ןרעג ןוא ביל ןוא ןייש יוװ ,יוא
 רעדיוו סרעמוז קיצנַאװצ ייז טלָאװ'כ
 ,ןרעה ןרָאװעג דימ טינ ךָאנ

 ,ךעלײרֿפ רימ טגניז ,לגייֿפ ,רימ טגניז

 ,ארומ ַא ץרַאװש זיא םורַא ןעד

 ָאד טיײרּפש רעטלע-לטימ רעד ןוא

 ,הרוחש-הרמ עדליוו ןַײז טַײװ



 ןרענָאיּפ ןעװעג ןענַײז ךדוי ּוװ ,ןאװשטעקסַאס ןיא סמרַאפ

 ךעטיירב דעד דעביא
 עדאנאק ןופ



 ןוַאקינלַאקש .א

 טסעק ףיוא רעדלעפ ייב

 עדַאנַאק ןוֿפ דרע רעטיירב רעד רעביא

 עטייזעצ ךעלעֿפרעד ןוא ךעלטעטש ןציז

 ,טסעק ףיוא רעדלעוו ןוא רעדלעֿפ ַײב

 ,עינַאװערָאה ןוֿפ גָאט רעד ָאד זיא ןייש
 ,גנַאז רענעדלָאג ַא --- ימ יד

 .סעּפָאנס ןיא דיײרֿפ טימ ךיז טדניב

 טעז ןוֿפ טגניז -- רעַײש ןיא טיורב יו -- ור יד

 | .רעױּפ םוצ ןוא רעקַא םוצ

 ֿבוט-םוי ַא ךיז טסברַאה ןיא רעיוּפ רעד טכַאמ
 :רעַײֿפ ַא דלעֿפ ןיא טגיילעצ ןוא
 ,ןצנַאט ןקירעשייה ןוא ןעגנילרעטעמש ןעמוק
 ,ןעילוה ןעמוק סעקשַארומ ןוא ךעלקושז
 ,ןעײרֿפ ךיז זַײוותונחמ
 ,רעַײֿפ םורַא ןעיירד

 ,ןטַײװ ןוֿפ טָאטש יד ןייטש ןוֿפ טקוק
 :ןגיוא ענדעשז טימ ,קירעגנוה ןוא זייב
 ןטיירג ףיוא ןייג וצ ףרָאד םוצ טמוק
 .ןגיוז ןטֿפַאז עסיז עריא ןוֿפ

 עדַאנַאק ןוֿפ דרע רעטיירב רעד ףיוא

 ,עטבױלגרַאֿפ ךעלעֿפרעד ןציז

 ,עטביױרַאב םירעיוּפ ןציז
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 ,לדנַאה ךרוד ןוא רעַײטש ךרוד
 ,קינָאה םעד ןָא

 ,לדנַאמ יד ןָא

 ,רעַײש ןקידיײל טימ ,דרע רעקידייל טימ

 דרעֿפ ןדימ ןטימ דימ
 .רעַײֿפ ןקיטסברַאה םַײב

 ףרָאד ןופ טינ

 ,ףרָאד ןוֿפ טינ

 ןעמוקעג ךיא ןיב דלעֿפ ןוֿפ טינ

 ןרָאי עגנוי עדערעשט ַא טימ

 ,ןגעקטנַא ריד

 ,קירבַאֿפ ןוֿפ ,טָאטש ןוֿפ

 סייה ןוא קיטשרָאד

 ריט ןַײד וצ ןֿפָארטעג ךיא בָאה

 ,ריד לב ןסע ןטעבעג ןוא

 ןעוועג זיא רעסַאװ לגירק ַא

 ,טיירג

 ןַאטָאש-גרעבדרע לרימ

 ,טיורב רעוועזָאר רעד שיט ןֿפױא
 דיילק יולב ַא ןיא וד ןוא

 ,טסירגעג ךיז טסָאה

 ,דײרֿפ טליֿפרעד ןעמ יו

 ןגיוא עליטש ענַײד ןיא

 ,ןגיוצעגנָא טֿפַאשביל טָאה

 ןַײש יד םינּפ ןיא ןוא

 רעגנוי יו ,טליּפשעגֿפױא טָאה

 ,ןַײװ |
 ,טכַארבעגֿפױרַא ץרַאה ןוֿפ

 ,טכַאנ יד ןעלבוי ֹוצ

 ןוז רעד וצ
 ,גנַאל ץנַאג ןיוש ,ךיז טכַאד ,זיא גָאט ןוא

 ,טליהעגנַיײא לּפענ ןיא ךָאד ןוא

 ,טכַאמשרַאֿפ ןוא טרעווילגרַאֿפ ץלַא טייטש

 ,טליֿפ ךיז טקנעברַאֿפ טכיל ןַײד ךָאנ ןוא
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 ,לַארטש ןטשרע ןַײד ךָאנ וטסקיש ןוא

 ,דײרֿפסנבעל יד ץלַא ןיא טכַאוװרעד

 ,לַאװק םוצ לָאט ןיא ףױלטנַא ךיא רָאנ

 ,טדײשעגּפָא ןשטנעמ ןוא טלעוו ןוֿפ

 יו ןיײמ טרָאד ךיא גָאלקַאב ליטש ןוא

 ,טרָא ןקידנטָאש םענעי ןיא

 יז ןוֿפ רעקיצנייא ןייק טסייוו'ס ןוא

 ...טרָאד רעיורט יצ ,דײרֿפ ךימ טלַאה יצ

 בילטָאג ינ

 לָאערטנַאמ

 ךוב ןוֿפ ןעלטיּפַאק

 ,עדַאנַאק ןיא רעטציא ךיא ןיב ..,

 ;לָאערטנָאמ ןכַײר ןיא ןיב

 ,ןטַאז ןיא דנַאל ןיא ,ָאד ךיוא רָאנ

 ,דלָאג ןייק טינ --- קלח ןַײמ זיא

 ,ןקירבַאֿפ טינ .ןטֿפעשעג טינ

 ; סטוג טימ לוֿפ סעקטנָאיַאמ טינ

 ,ןקילג יד טָא ךָאנ טינ ךיז גָאייכ

 .ץונ רעייז ןָא ּפַאנק רימ טייג'ס

 .ןזעוועג יו ,ןלטב ַא ןיב
 ,טָאכיק ןָאד ַא -- ץלַא םולח
 ןזעוו ןַײמ רָאג טימ ןיגרַאֿפ ןוא)

 .('טָאה ןוא טָאה; סָאװ ,ןרעדעי
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 ,גנילירֿפ רעַײנ ַא דניצַא טנירג

 ; טלַאק ךעלשּפיה -- רעגיה ַא ןיוש

 ,עליה רענירג ןיא ,טָאטש ךיז טיײרּפש

 - ,טלַארטשַאב ןוז רעכיילב ַא טימ

 ,ןסַאג יד ףיוא *ךעלײרֿפ; זיא ָאד

 ,טַײװ ןוא טנָאנ ףיוא זיורבעג לוֿפ

 ןשַאװַאב ןוז טימ םוא ךיא ןַאּפש

 :דַײבש ןוא טסעמ ןסַאג יד ןוא

 ,סינעד טנייס זיב יּפעל עד ןוֿפ

 ; םַאד רטָאנ זיב דרַאנרעב ןוֿפ

 ,ץענערג ַא ןָא זיא ,טכַאד רימ ,טָאטש

 .םַאצ א ןָא זיא ,טכַאד רימ ,טָאטש

 ,ןקרַאּפ טימ ןוא ןסַאג טימ לוֿפ

 ;זיוה טימ ןוא רעיומ טימ לוֿפ

 ,עקרַאטש ,עכיוה סרעטסיולק טימ לוֿפ

 ,זיולק טימ ןוא ןלוש טימ לוֿפ

 ןעמָארק טימ ןוא רעּפעש טימ לוֿפ

 ;טנעװנָאק ןוא שזדעלַאק טימ לוֿפ

 ןעמַארט טימ ןוא סָאטױא טימ לוֿפ

 ,טנעוו-הסיֿפּת ןוא לָאטיּפש טימ

 םינימה לּכ ןשטנעמ טימ לוֿפ

 ,(יילרעלַא תונושל טימ)

 ,"ענירגפ טימ ןוא *עלעג; טימ לוֿפ

 -- -- יו ןוא דיײרֿפ ןוא ףמַאק טימ לוֿפ

 ,טשודיחרַאֿפ ,סַײנ ייב םוא ךיא ןַאּפש

 ;קילב ןיא ןיוטש טימ סַײנ ַײב קוק
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 שידִיי ןושל ףיוא דיל ַא זיב

 ,טילבעצ ךיז ןצרַאה ןַײמ ןיא
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 ,קיצרעֿפ ןוא ףניֿפ ןיא ,לָאערטנַאמ , .

 ;טלעה ןוא טנירג רעמוז רעַײנ

 : רעצרעה טמערַאוװ ,ןגיוא ןיא טנוז

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל זיא טוג

 םידירׂש עטשרע ןיוש ךיז ןזַײװ
 ;זַאג םענוֿפ ,"סנוויוא; יד ןוֿפ
 ,ןדִיי ָא יד יז ןָא ךיא ףערט
 -- סַאג ַא ףיוא ,ּוװ זיוה ַא ןיא

 טעּפָא ןסורג רימ ייז ןביג

 ;סיורג ױזַא ,ןברוח םענוֿפ

 טעּפָאקרַאֿפ ווו ,רעבירג יד ןוֿפ

 ; סיורג ןוא ןיילק ,ךָאנ קידעבעל

 ,סָאטעג יד ןיא ןליורג יד ןוֿפ

 ,קערש טימ לוֿפ ,*סעיצקַא; יד ןוֿפ

 ,ןטעצַאק ןיא המיא רעד ןוֿפ
 .קע ןַא ןָא הגירה ןוֿפ

 ,טקינַײּפעצ ףיט ייז סיוא ךיא רעה

 ,ייוו טימ לוֿפ ייז סיוא ךיא רעה

 -- רענַײמ ףיוא ,םייה ףיוא ייז ךיא גערֿפ

 יז ןוֿפ ןעזעג רע טרָאד טָאה

 החּפשמ ןַײמ ןוֿפ ןצעמע

 ? רעוװ ןבילבעג טרָאד ךָאנ זיא

 : ןכָארבעצ ,ליטש ,רימ ןעמ טרעֿפטנע

 ירעמ רענייק ןיוש ָאטינ ,ןיינ ---
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 ,עמַאמ עטלַא :עלַא ,עלַא

 דניק סנדעי ,רעטסעוװש ,רעדירב

 ,ןעמַאלֿפ יִד ןיא טקישַאעצ ךיז

 ,..טניוו ןיא ביוטש יוװ ,טייוועצ ךיז

 עטסיװרַאֿפ ענַײמ םייה ךיא עז

 ,טָאטש-ענגווָאק רענירג ןיא ,טרָאד

 עטסביל ןוא עטסרעַײט ךיא עז

 ; טָארעגסױא ןטצעל ןזיב

 ,קידייל ןסַאג-ענווָאק ךיא עז

 : "ןייר ןעדויא רעזַײה-ענווָאק

 ,ָאד דײרֿפ ןייק ןוֿפ טינ רעמ ךיא סייוו

 ,ןייוועג טימ ָאד לוֿפ ךיא ןיב

 ,עיורג-םערָא עטיל ךיא עז

 קירעיורט --- ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,רעיורט רעֿפרַאש ַא ָאד ךימ טדַײנש

 ,קירטש-הילּת ַא יװ ,ךימ טגרַאװ

 ,רימ ןַײא טינ רעמ רעמוז רעד טייג

 ; םיוב ןוא זָארג טינ רעמ ןעײרֿפ

 ,טקינַײּפעצ ,ךיז רַאֿפ ץלַא ךיא עז

 ,םיור ןיא טכיירעצ -- ףוג סעמַאמ

 ,רעטעלב ןוֿפ ליּפש ןיא ץלַא ךיא רעה

 ,טגיוו םענוֿפ ןוגינ םעניא

 ,ָאטעג ןיא ,טרָאד רעדירב ןוֿפ ץכערק

 ,דניק רעייז ןדעי ןוֿפ ץֿפיז

 ןעגנַאלק-לגױֿפ ןיא ץלַא ךיא רעה

 (סַאג ַא ףיוא ,ּוװ קרַאּפ ַא ןיא) |
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 ןעגנַאגרַאֿפ --- ךיוה ןטצעל סרעטסעווש

 ...זַאג טימ לוֿפ --- טרָאד לעצ ַא ןיא
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 ,ןרָאי-המחלמ ךָאנ ןעייג

 ; טילב יז ,טסקַאװ יז --- לָאערטנַאמ

 ,ןרָאלק ,ןעיורג למיה ןיא טגַײטש

 ,טיצ ךיז רעמ ץלַא דרע רעד ףיוא

 ,ןשער רעמ טוט ,ןגָאי רעמ טוט
 -- ךָאקעג טימ רעלוֿפ ץלַא טרעוו
 - ןסַאג עַײנ טעֿפױא ןעמוק
 - ירָאװ ןייא ךרוד ,שדוח ןייא ךרוד

 | ,ןעניײשרעד ןטנגעג ןעוט

  {דלעֿפ ןוא ןַאל טשרע ןעוועג ּוװ

 .,קינַײש ,טעֿפױא טעטשרָאֿפ ןעמוק

 .:לענש רָאג זיב ,קילַײא רָאג זיב

 - ףָאשנעטסקעק רַאּפ ןוא קול .טס טוָאק

 ;ןַארָאל טנעס .דעטסּפמעה ,ןעדוָאנס

 סנָאשנערָאל יד זיב דלַאב ןיוש טע'ס

 .,טנַאה ריא טָאטש יד ןקערטשסיוא
 א

 ,למוטעג ןיא ָאד גנע רימ טרעוו

 געיעג ןיא ָאד רעווש רימ טרעוו

 . טעמורַא טייקטנלע ןַא טמעלק

 יגעט ענַײמ ,טציא טכענ ענַײמ

  טעסױרַא ץלַא ךיז דניצַא טבַײלקימ
 { סקרַאלק יד ןוֿפ ,סטרעבטַאק יד ןוֿפ

 עסיורג רעזַײה טעֿפױא ךיז טיוב'מ

 ; קרַאמ-לעשטייר ןוֿפ ץלַא רעטַײװ
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 ,סנייברוא טנייס יד ןוֿפ ץלַא רעטַײוװ

 ; סיָאר יד ןוֿפ ןוא סגעב יד ןוֿפ

 סנייברוא טנייס יד ףיוא טציא ןעמ טעז

 ...ֹוזַא דמערֿפ -- תורוצ ,ןגיוא

 : םינימה לּכ ןטנַארגימיא

 ,ברעס ןוא טסע ,קַאילָאּפ ןוא שטַײד

 ,רעניֿפ ,רעינַאּפש ,רעזעגוטרָאּפ

 ,רעמ ןוא רעמ --- רענעילַאטיא

 טלגנירַאב ייז טימ טציא ךיא ןיווו

 ,סַאג רעגנע קישיור ַא ףיוא

 ,ןעגנילק ןכַארּפש עדמערֿפ ָאד רעה

 ,סַאה טימ לוֿפ --- ןקילב ָאד ףערט

 : עטיל ןוֿפ ןַײז ןעק רעד ָא טָא
 ; קילב ןיא דרָאמ --- ןוא טכיזעג זייב

 ,עטיל ןיא ,טרָאד טָא ,ןַײז ןעק ,טָאה

 --- -- טקיטשעגסיוא החּפשמ ןַײמ

 ןכעטש ךימ טוט ָא רעד טָא ןוא

 | ; םס טימ לוֿפ סענַאגױא טימ

 ,רעכערברַאֿפ-שטַײד א ,סױא:טזַײװ ,זיא

 ...םתסמ טמסעג טרָאד טָא טָאה

4 

 ,ןרָאי-המחלמ ךָאנ ןעייג

 ,טרעוו רעכַײר ץלַא לָאערטנָאמ
 ,םערָא טציא ךיוא רעבָא ןיב ךיא

 .טלעג ּפַאנק רָאג רעטציא ךיוא בָאה

 ,ןזעוועג סָאװ רעבלעז רעד ןיב

 דיל ,הׂשעמ ןיא ןָאטרַאֿפ ץלַא
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 ןזעל קיניײװ ןיֹוש טוט ןעמ שטָאכ)
 ,(דיל ןַײמ ןוא גנולייצרעד ןַײמ

 טעקעװַא טייג רע -- רוד רעטלַא

 ; דמערֿפ ַא ױזַא --- רוד רעַײנ

 ,ןקערטש ךיז ליוה ַא םורַא טוט

 .טמעשרַאֿפ טרָאװ שידַיי ןַײמ זיא

 ןושל-עמַאמ ןַײמ טמעשרַאֿפ זיא

 -- (ּפָא ןגיוא יד םיא ןוֿפ טרעקימ)

 ,ןשעל ךיז טומ ןַײמ טֿפָא ןיוש טוט

 י..ּפָארַא טנעה יד ךיז ןזָאל

 לַאגיס רתסא

 לָאמ ַא טפערט סע

 ,רעווש ןוא קיטעמוא ,קידנגער זיא סע

 ןענייוו ןוֿפ רימ ךיז טרעלק סע ןוא

 ןַאװ ןוֿפ רָאג ןילַא טינ סייוו ךיא רָאנ

 ,טונימ עלעה ַא רעביוצ ַא טיג

 ,טוג ןוא רימ טכַײל ױזַא טרעוו

 ,ןיילק ױזַא ,ןיילק ױזַא רעוו ךיא

 ,ךעלהׂשעמ סעבָאב רעד יוו

 ,ןייטש ןוֿפ עלעּפמעל ַא יו

 ּפמָאל ןוֿפ םַאלֿפ רעיולב רעד ןוא

 ,ןַײא ךיז טיצ ןוא סיוא ךיז טיצ

 ,לעה ןוא ןיד ױזַא ךיא רעוו

 ,ןיײשנּפמָאל רעד יו רעטַאלֿפ ןוא
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 סױרַא בוטש ןוֿפ ךיא רעטַאלֿפ

 ,ביוש רעקיטכיזכרוד רעד ךרוד

 ,טנַאװ רעלקנוט ַא ףיוא ךיז לעטש

 .ביוט עקידרעטיצ ,עסַײװ ַא ---

 ,לעווש רעד רַאֿפ ךיז ןיילק ךיא לעטש
 ,ינק עטלַא סעבָאב רעד רַאֿפ יוו

 ,לַאֿפנגרָאמ ןלעה ןגעקטנַא

 .ירֿפרעדניא ןגנוי ןגעקטנַא

 ןרעטש םולש

 עדַאנַאק ןיא
 ןטנעמגַארפ

 נַאט ןייא ףיוא רערעל א

 ,יורגנגרָאמ ןיא ,ירֿפ רעד ןיא קיטנוז

 :ױזַא רעדורב רעד םיא וצ טדער

 .ךַאֿפ ַא ןענרעל טסליוװ ,ליווו ,ונ ---

 רעדניק עגיה ךיוא רעבָא

 .ךנּת לטיּפַאק ַא ןענעק ןֿפרַאד

 ךעלנַײּפ ןוא רעווש זיא יהדַאד ,קנעדעג

 קירטש ַא טֿפרַאװ רע זיב ימ יד רערעל ןוֿפ

 ,קירב עקיטכענ רעזדנוא --- לטעטש םוצ

 ,םייה יד ןסעגרַאֿפ טשינ טסליוו סָאװ --- וד ןוא

 ,ןטכענ םעד ןוֿפ סױרַא ןײלַא ךיז טסשטילג
 .ןייר ןוא רעטיול זיא סָאװ

 ןיולב טסכוז וד --- ריֿפ ןַײד טול ןוא

 ,ריִט יד ּפָאש םוצ
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 ,םַאצ עדעי ךיז ןוֿפ ּפָארַא וטסֿפרַאװ לַײװרעד

 ךָאװ עצנַאג א םורַא-טסיײיג טעברַא ךָאטש ַא ןָא

 םעט ןסיז םעד ןכוזרַאֿפ טסליוו ןוא

 .ךָאֿפעג-ןענישַאמ ןוֿפ
 .ךָאי ןשירערעל ןיא ןַײא רעדיוװ ךיז ןַאּפש רעסעב

 ךוּת םעד ןרעל ןוא סַאלק ַא ןיא ןַילױַא-ייג

 ,סַאג רעמערָא רעד ןוֿפ רעדניק טימ טייקשידִיי ןוֿפ

 .געט ןייק טסיזמוא טשינ דנעװשרַאֿפ

 ,קיליב ןגיוא ענַײד ןיא ןַײז טינ ןלענק סָאד לָאז

 ,טשינ זָאל ןוא ףלעה ןוא םוק .געוו רעד זיא קינייטש

 ,טקיליטרַאֿפ ןרעוו ָאד לָאז ןושל שידִיי רעזדנוא זַא

 ,רעיורג רעד ,גָאט רעגיה ןַײמ --- :טרעֿפטנע לסָאי

 .רעיורט ןיא ,לֿפיײװצ ןיא ךימ טרעטנָאלּפרַאֿפ

 ,ןביוש יד ףיוא טירט עקינוז יד ןענַײז ןיוש ירֿפ רעד ןיא ,רָאװ

 ןביולג םעַײנ ַא רַאֿפ רַאגעג סיורג טימ טכוז טימעג ןַײמ רָאנ

 | .רַאּפשנָא ןקיטכיל ,ןרעכיז ַא
 יךנּת לטיּפַאק ַא זיא טוג

 ,ןטיירב ןֿפױא טריֿפ סע ןעוו

 .ךַאילש ןטכערעג

 קירטש עניד יד ךַארּפש ןוֿפ זַא ,טכַאד רימ רָאנ
 .קירב רעקרַאטש ,רעַײנ ַא רַאֿפ ךַאװש ןענַײז

 ,טרָאסנבעל קיטכענ רעזדנוא ןוֿפ ,לטעטש רעזדנוא ןוֿפ

 ,טרָאװ ןשידִיי ןוֿפ קנוֿפרעַײֿפ םעד יוװ רעמ ןעגנערב רימ ןזומ

 ןיילַא ןוא קיטכע טֿפַאשקנעב רעד טימ
 ,ןיײגמורַא קידנעטש טינ ָאד ןענָאק רימ
 ,סַאלק ַא ןיא ןסילשּפָא טשינ ךיז רָאט רעדעל ַא

 טליֿפ ןוא טכַארט סע סָאװ ,ןסיוו וצ ןַײז ףרַאד ליצ ןַײז

 +סָאג רעמערָא רעד ןוֿפ דניק-רעטעברַא שידִיי ַא
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 / - ,רעמ טשינ טדער רעדורב רעד

 .טרעלקרַאֿפ עלַײװ ַא טייטש רע

  ,ביוש רעד ףיוא טקוק ןוא
 ,טרערט ןוא טעַײט סָאװ

 ,ןהנעט סָאד טמוטשרַאֿפ
 טנעוו עקיבוטש יד ןזָאלרַאֿפ עדייב

 ,סַאּפנלַארטש ןֿפױא ןענַאּפש ןוא

 + טדנעלב ןוא טעשטשילב סָאװ

 .סַאג רעקייינש רעד ףיוא

 ,לָאט רעד זיא ליטש

 | | לָאטש סָאד ךיז ףיוא טגָארט סָאװ

 ףָאלש ןקידקיטנוז ןדימ ןיא טכרָאה ןוא םערוֿפ ןקיזַײא ןוֿפ

 .םערוט-רעטסיולק ןוֿפ ןקָאלג סָאד

 . טלַאֿפ טייקליטש

 ,טלַאק ןוא סַײוװ
 .ןעייווצ ןיא ןעייג ליִז

 טירט עכעלעמַאּפ ערעייז

 .ןעיינש עקיכָאמ יד ןיא ןעשטּפָאט

 ,ףיוה ַא ןיא ןַײרַא-ןעמוק ןוא ךיז ןעווערעק ייז

 יירשעג ןקידנכַאל ןשירעדניק ןוֿפ דײרֿפ יד ּווו

 .יינש ןטלַארטשעצ ןיא םורַא-טֿפױל

 א

 ףיוה ןיא רעביאנגעקַא ,סטכַאנ-וצ-תבש .,.,.

 ,עדוב ַא ןיא טעיָאװ טנוה רעטלטיײקרַאֿפ ַא
 -- ךעלײרֿפ ןוא קישיור זיא רעמיצילעטָאה ןטייווצ ןיא
 .הדועס ערוּכיש ַא טעװַארּפ ןעמ

 ,קינָאמרַאה ַא ףיוא רעצעמע טיצ סעידָאלעמ-ץנַאט

 ,קינָארכ יד טּבש רענַאידניא םעד ןוֿפ טנכײצרַאֿפ לסָאי

 / ןטסירעלטיה רָאג טעז רֶע זַא :סיוא ךיז טכָאד םיא
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 סָאװ ,ןֿפָאװ טימ עטלָאטשַאב

 ןֿפָא ןוא טצישַאבמוא ןצענערג עלַא ןענַײז ייז רַאֿפ

 ,טלױנקרַאֿפ רעקלעֿפ טנַאה רעקיטולב סרעלטיה ןיא

 רע טרעדַײלש רעמָאט ,ךיז ןקערש תומוא יד
 .ליוק ענעדָאלעג ןַײז עּפָאריײא ןוֿפ ץרַאה ןיא

 : טכוד םיא ןוא
 ןּפַאלק ןרידנומ עשיצַאנ ןוֿפ סנטָאש

 .ןריט עקיטכַאנ יד ןיא ןטסױֿפ יד טימ
 ,קעה ,ןזיּפש ,ןדרעוװש
 ,קעז עטקַאּפעגנָא טימ ןְדִיי
 ,טנעניטנָאק ןשיעּפָאריײא ןצנַאג ןוֿפ ןדִלי
 .טנעוו-ַאטעג רעטניה טמעלקרַאֿפ
 ,גנַאטש ןייק ,ןקעטש ןייק טשינ וליֿפַא ןבַאה ןדִיי
 ןבייהנָא ןלעװ סיצַאנ יד ןעוו ,ךיז ןעלגנַאר וצ
 ,געיעגדרַאמ סָאד ייז ףיוא

 קיטנוז

 ךָאמ ןֿפױא ןציז רעיּפ ןוא לסָאי

 ןעקנעב ןוא ינקנזדלעֿפ ןוֿפ

 .ימ רעשיטָאטש רעטַײװ רעד ךָאנ

 לוק ךעלײרֿפ ַא -- םעצולּפ

 ,לָאט ןסַײװ ןוֿפ טֿפור

 לעדורט רעמָאל רעד
 ,קָאר םענעבירעגּפָא ןיא
 ,1קָארט םענערָאֿפעצ טלַא ןַײז ןוֿפ טעבורט

 יי יייקיר טיייייקייירקירי

 .ןגָאװטסַאל רעפיוה
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 רָאה עגנַאל ,עסַײװ ענַײז ןוֿפ יינש ןיא
 ,רָאי ענעטילעגכרוד עטלַא ענַײז ןוֿפ יו רעד ךיז טרעטיול

 סָאװ ,לעדורט ןעמָאל םעד ביל טָאה לסָאי

 לקעטש םעניד ןֿפױא טרַאּפשעגנָא

 דבכמ קידנעטש ייז רע זיא

 ןסָאריּפַאּפ עטלקיוועג ןגייא טימ

 ,לקעז םענרעדעל םעניילק ןַײז ןוֿפ

 סרעלדעּפ עשידַיי ,עמורֿפ

 ,לֿפָאטרַאק םיא ַײב ןטָארב

 ,זיוה ןַײז ןיא ןקיטכענ

 בַײװ ןַײז טגָארט רַאֿפרעד

 ,לֿפָאטנַאּפ עטרעטוֿפַאב

 ,סיורג ןוא טיירב

 ייז טסירג ,דימּת יו ,לעדורט

 :טגָאז ןוא לכיימש ַא טימ

 סָאװ ,טָאג זיא טביולעג --

 טלײטעגּפָא רימ ךיוא טָאה רע

 ,לכׂש ןקיטכיל ןַײז ןוֿפ לציּפ ַא

 .טערב עטגעזעצ סָאד טקעמש דלַאװ ןיא ...,

 :טעב ןוא טייג לסָאי

 !רעיורט ,ךימ רעטַײל ,ָא --

 ןֿפע ,ןביולג ,ָא

 .רעיורט םעד טכיל ןוֿפ

 .טייג לסָאי

 .יורטש לטניב ַא טינק דלעֿפ ןֿפױא

 טקנירט ןוא טעשזריה דרעֿפ ַא

 ,יולב סָאד רֶעסָאװ ןוֿפ
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 דרעװשנלַארטש ריא טימ ןוז יד

 ,דרענזָארג רעד ןוֿפ יוט ןֿפױא טצילב |

 -- טֿפירט ןצרַאה ןיא רעיורט רעד

 : ווירב ןטצעל סנטַאט םעד טנעייל רע

 -- ךצרַאמ ךל ךלק

 ,דנַאל-ןריובעג ןַײד ןוֿפ סיױרַא-לגָאװ

 ,טָאג זיא םוטעמוא ,טכרָאֿפ טשינ

 ,טָאטש ןוא שטנעמ זיא םוטעמוא

 | .קערש יד בַײרטרַאֿפ

 ,בײהנָא ןוֿפ לַײװ

 ןַײז טצוװ ןַײד

 .ןַײּפ ןוֿפ געוו רעד

 ןיֿפעג ןוא לגָאװ

 ,ןירגנזָארג ןוֿפ דנַאל סָאד

 י ,ןייג וטסלָאז ,ןייג

 ,םייה עַײנ ַא ןקיטסעֿפטנורג ןוא

 ריד וצ ןרעדינ וניֿבָא ֿבקעי יו לעװ ךיא
 ."ריט רענעֿפָא ןַײד ןוֿפ לעווש יד ןשטנעב ןוא

 .רעטעלב יד דלַאװ ןיא ןעמַאלֿפ סע .טסוגױא
 ,רעטרעוו סנטַאט ןיא טסיירט טכוז לסָאי

 ןרָאיַאק ענעדלָאג ,עגנוי סרֿבח םעד

 .ןורָא ןשירֿפ ןיא ןסָאלשרַאֿפ ןרעוו

 .רענייטש ןשיווצ ךיז טלקַײק לרעסַאוו ַא

 ,רענייר רעד .רעיורט רעד םיא ןיא טרערט סע ןוא

 ,דרעֿפ ַא ןוא וק ַא ,עקנָאל ַא ,לביטש ַא

 ,ךרֶע רעקיזָארג רעד ףיוא ךיז טעשַאּפ ור יִד
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 ןייוונייר .א

 טָאטש רעדַאנַאק ַא ןיא

 ןַאמָאר ַא ןופ ןטנעמגַארפ

 -טלגניר סָאװ ,ָאירעטנָא 1 "קייל? םעד ןוֿפ ןרעסַאװ עיולב יד ןיא

 ַא ןרילָאק ךס ַא ּפָא ךיז ןעלגיֿפש ,תיח ַא טימ יו .ט טָאטש יד םורַא
 -עלק ןוא רענעלק ץלַא טרעוו עכלעוו ,ןוז רעקידנעײגרַאֿפ רעד קנַאד

 -עגנָא ץיה עכעלקערש ַא גָאט ןצנַאג ַא טָאה יז יוו םעד ךָאנ ,רענ

 גָאט ןטימ ןיא ריא בילוצ ןבָאה ןשטנעמ קינייוו טשינ ןוא ןגָארט

 ,רעסַאװ עיולב קידנעטש סָאד .ןסַײררעביא טעברַא רעייז טזומעג

 סע זַא ,דלַאב ךיז טנָאמרעד רָאנ ,זַײװסעילַאװכ ףיוא ךיז טבייה סָאװ

 יד וצ ןכַײלג טשינ ךיז ןעק ןוא רעסַאװ-ערעזָא יו רעמ טשינ זיא

 ַא ךיז טיצ טָא .ןעמוקַאבוצ סעטֿפּתוש עכעלטע טָאה ,עשינַאעקָא

 טימ ןטֿפַאהעגנעמַאזצ .,ךיז טכוד ,זיא סָאװ ,סַאּפ רעטיור-רוּפרופ

 ,םָארטש א סױרַא-טסילֿפ ייז ןשיװצ ןוֿפ ןוא ןװװָאטַאמ בלַאה םעד

 ןוא .ןֿפורנָא ןעמָאנ ןטמיטשַאב ַא טימ רילָאק ןַײז טינ ןעק'מ סָאװ

 טימ ןסָאגעגנעמַאזצ יו רעבָא ,ייז ןוֿפ רעכעה סָאװטע ,ייז רעביא

 טנָאמרעד סָאװ ,ןגיוב-ןגער רעקיכַאֿפליֿפ רעד ףיוא ךיז טבייה ,םעד

 טלעוו רעד ןשיווצ ןרָאװעג תרוּכ תירב ַא זיא לָאמַא זַא ,עקידניז יד

 -ילָאקליֿפ וצ רעמ ךָאנ טיג ןגיוב-ןגער רעד ןוא ,רעֿפעשַאב ריא ןוא
 -ייר ןָא ךיז ןדניצ ןּפמָאל עשירטקעלע יד .רעסַאװ םעד ןוֿפ טייקיר

 -גּוװשרַאֿפ רעמ ץלַא םעד ףמַאק ַא טרעלקרעד ןטלָאװ ייז יו ,זַײװנע
 ףמַאק-ןטנערוקנָאק םעד ףיוא לענש רעבָא ןביג ייז .טכילגָאט םענעד

 סָאד :חוּכב טשינ סע ןענַײז ייז זַא ,תמא ןרעטיב םעד ןָא-ןעמענ ןוא

 עכלעוו ,ךעלרָאּפ עכעליײרֿפ יד ןוֿפ תולוק עקיכליה יד ןרעה ןזָאל

 גנונעדרָא ןיא יד ןשיווצ ,טרָאד ןוא ָאד טכַאמעג טסענ רעייז ןבָאה

 .ערעזָא
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 ןיא ץוש ןכוז סָאװ ,קנעב ענעֿפרָאװעצ ןוא רעמייב עטלעטשעגסיוא

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ םעד

 ןָא ייז ןעמוק ךָאנרעד ןוא רעטייווצ ַא ,ךיז טזַײװַאב ןרעטש ַא

 רענעי ףיוא ןיוש זיא למיה ןֿפױא קעלֿפ רעטיור רעד .תונחמ עצנַאג

 ,ןעקנוטעגרעטנוא ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ױעסַאװ טַײז

 טשינ .טרעשַאב טינ שינרעטצניֿפ יד זיא רעסַאװ ןליטש םעד רעבָא

 ןבָאה ,טרעלקעגסיוא ןּפמָאל עשירטקעלע ןבָאה ןשטנעמ סָאװ גונעג

 ןלָאז ךעלֿפיש יד ידּכ ןוא .,ןֿפיש וצ ךיז ןטנוװָא יד ןיא ביל ךיוא ייז

 -ַאב לּפמעלטֿפַאנ ַא טימ לֿפיש סעדעי זיא ,ןסױטשנעמַאזוצ טשינ ךיז

 "נעקנַאצ יד טימ סיוא ךיז ןשימ ןרעטש עקידנעלקניֿפ ןוא ,טגרָאז

 .ךעלֿפיש עקידנדעדור ןוֿפ ךעלּפמעל עקיד

 ןסייה ַא גָאט ַא ךָאנ ,טָאטש רעד ןיא טעברַא גָאט ןרעווש ןכָאנ

 ךיז "ּפַאש; ןוא ?סיֿפָא? ןוֿפ עטרעטַאמרַאֿפ יד ןבָאה ,ןקידנקיטש ןוא

 טֿפול עשירֿפ ןוא ןעמעטָאוצּפָא רעַײרֿפ ,גערב םוצ טזָאלעגסױרַא

 יררעֿפ רושזעלּפ, רעד ןוֿפ ןֿפיש יד רעהַא יז ןעגנערב סע .ןעֶיצנַײרַא
 תולעמ יד ןביול ןייא ןיא ןעגנוטַײצ יד ןיא טלַאה עכלעוו ,"ינַאּפמָאק

 ןוא ,ןעמוק רעהַא ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,"קייל , םַײב גערב םעד ןוֿפ

 ,ןרָאֿפ ןרַאֿפ "סלקינ; ןלָאצ ייז ןלָאז לַײװרעד
2 

 רעד ןיא טחוש םעד ןטַאט םַײב טָאה רעכלעוו ,והילא-םהרֿבַא
 -ַיײילק-עטַאמש ַא ןרעוו לָאז רע ,טלעטשעגרָאֿפ טשינ ךיז םייה רעטלַא

 טָאטש רעד ןיא םיֿבורק סבַײװ ןַײז קנַאד ַא ןעמוקנָא ןכָאנ טָאה ,רעב

 -רעסַאװ, ןֿפורעגנָא טָאה'מ סָאװ ,טנגעג רעד ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז .ט

 םיא טָאה ֿבורק ַא סָאװ ,רַאלָאד עכעלטע עטשרע יד טימ .?טנָארֿפ

 ,ךעלדער ייווצ ףיוא עלעגעוו ַא םיא רַאֿפ ןֿפַאשעגנַײא ןוא ןעילעגסיוא

 ןיא ןּפַאלקוצנָא 2 "טרַאקשוּפ, ַא ןוֿפ רחסמ םעד טנרעלעגסיוא םיא

 ןַײז ןוגינ ןקירעיורט ַא טימ ןעגניזסיוא ןוא רעזַײה יד ןוֿפ ןריט יד

 ,טעברַאעגֿפױרַא ךיז ךיג והילא-םהרֿבַא טָאה ,ןֿפױקרַאֿפ וצ הרוחס

 .עלעגעוויּפוטש 2
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 ערעייז ןֿפױקרַאֿפ ןגעלֿפ * סרעלדעּפ-עטַאמש יד ןעמעוו וצ ,ֿבורק רעד

 רחסמ םעד ןיא זַא ,ןהנעטנַײא םיא טימ טגעלֿפ ,תורוחס עטלמַאזעגנָא

 . טָאה -- סעטַאמש ןייק טשינ ןענַײז סָאד; ,ןטלַאהַאב תורצוא ןגיל

 -םהרֿבַא ןוא ,"דלָאג רָאנ --- תויַאר טימ ןזיװעגֿפױא ֿבורְק רעד םיא

 -נָאמ ןוֿפ ."בייא? ןרָאװעג זיא ,שֿפנו ֿבלב רעלדעּפ ַא ןרָאװעג ,והילא

 סעטַאמש ןוֿפ טלעוו רעד ןיא רָאנ טבעלעג רע טָאה קיטַײרֿפ זיב קיט

 ןוֿפ ביוטש םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגרעטנורַא ךָאנרעד .ןזַײא ןטלַא ןוא

 םוצ קעװַא רע זיא ,ץחרמ ןוֿפ רעטשירֿפרעד ַא .ךָאװ רעצנַאג רעד

 עכעלטסירק .זיוה םענעגנודעג ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ןינמ

 תולוק ןוא תויוועה ענדָאמ יד ףיוא טרעדנּוװרַאֿפ ןקוק ןגעלֿפ םינכשי

 ןֿפוא םושב ןוא לביטש םעניילק םעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ

 ,* "ךעיירּפ שִיושזדא ַא ןעמ טגָאז סָאד זַא ,ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ

 ןוא ?םכילע םולשא טימ רעשימייה ַא ןעוועג זיא תבש רעד

 הוהי ךורבק ַא ןוא "שודק; ןוא טנוװָא ןיא קיטַײרֿפ "תורימז םיענַא;

 רעד ךיז טגעלֿפ גָאט ַײב תבש .סנגרָאמוצ ףיוא "ונל סומעי םוי םוי

 סָאװ .ךעלווירב יד ןזַײוװ ךיז ,ןבײלקֿפױנוצ םעד ןיא ןינמ רעצנַאג

 םעד ןרעה ןוא סַײנ עטצעל יד ןוֿפ ןדייר ,םייה רעד ןוֿפ טמוקַאב ןעמ

 | .השרד סגזח םעד ,טחוש

 רעד םיא טגעלֿפ ,ןעמוקנָא ןַײז ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא ,לָאמַא |

 -עג שיטַאבשלַאב סֿבורק םעד םורַא ךיז טגעלֿפ ,ןייגנַײא טינ תבש

 ןוֿפ סקּוװ ןטימ ,דניק-ןוא-בַײװ ןיא ןענָאמרעד ךיז שיט-תבש ןטקעד

 ןדנוװשרַאֿפ גרָאז עקיזָאד יד ךיוא זיא לכיבקנַאב ןיא ןרעֿפיצ יד

 ןטכַארט ןבייהנָא ןענעק וצ טַײצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע לַײװ

 .5 *סטעקיט: ןגעוו

 טזומעג טָאה ?"בייא, סָאװ ,ןקיטנוז יד טימ ןעוועג זיא טכעלש

 עלעגעוו סָאד ןעמ ןעק ןסַאג יד רעביא .תבש ןטייווצ ַא יו ןטלַאה

 רַאֿפ טָאה גָאט ַא ןוא ,טשינרָאג טימ קעווַא-טייג גָאט ַא .ןּפעלש טינ

 יילפ ,סעטרַאקפיש ,ןטעליב-עזַײר * --- .הליפת עשידוי * -- ,סרעלדנעה 5

 ,סעטרַאק
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 רעבָא .הסנכה רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .ךס ַא רעייז טניימעג םיא

 רע טָאה .ןעוועג טשינ ןַאלּפ ןייק ךיוא זיא טַײצ ןענעלטנקעװַא םתס

 תירחש ַײב .טעברַאעגסיױא זיא סע יוװ גָאט ןרַאֿפ םַארגָארּפ ַא ןיוש

 -עמ; ַא ןוא םיליהּת םוי ַא םעד ץוח .טמַאזעג רעגנעל ךיז ןינמ ןיא

 ,טכַאמעג טכער וצ עלעגעוו סָאד ןסַײבוצ ךָאנ .טּפַאכעגנַײרַא "תודמ

 םעד ,טֿפרַאדעג טָאה ןעמ ּוװ טּפַאלקעגוצ ,טרימשעגנָא ךעלדער יד

 "הרקיה יתגוז? רעד וצ לווירב ַא ,ןגיוצעגרעטנוא ךָאװ רעד ןוֿפ ןובשח

 ,"יטעַײסָאס; רעד ןוֿפ גניטימ םעד וצ קעװַא רעטעּפש ןוא ןבירשעגנָא

 -עג זיא רעכלעוו ,ֿבורק רעד ּוװ ןוא טעדנירגעג טָאה ןינמ רעד סָאװ

 .טכַאמעג "רעבמעמ; ַא רַאֿפ םיא טָאה ,טנעדיזערּפ ןעוו

 ןטרָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ ךעלרעווש וליֿפַא רע טָאה בייהנָא ןיא

 ץלַא סע ןבייה סָאװ רַאֿפ ןוא ןָאט וצ ןטרָאד טָאה רע סָאװ ,רָאֿפ-טמוק

 יד .."ןעמלעטנעשזד דנע סידיילא טימ ,ןגָאז סעּפע ןליוו ייז ןעוו ,ןָא

 ןיא ךיז טָאה ןײטשלעקניֿפ בייא ןוא ןָאטעג סריא רעבָא טָאה טַייצ

 | ,טבעלעגנַײא הֿביֿבט רעַײנ ןַײז

 טָאה "טרַאקשוּפ, םעד טימ ,ןעמוקעג ןענַײז רעדניק ןוא בַײװ

 םעד ,ןטלַאהעגסױא טָאה עירָאעט סֿבורק םעד .טנגעזעצ ךיוא ךיז רע

 ןיא יו רָאנ ןעמ טקנעדעג ןיײטשלעקניֿפ בייא רעלדעּפ ןקילָאמַא

 -ַאב ,סגערפ ןוֿפ עמריֿפ רעד ןגעוו עלַא ןסייוו רעבָא רַאֿפרעד .םולח

 | ,ןיז ןוא ןײטשלעקניֿפ .א ןוֿפ *ןָארייא ּפערקט דנע סלעט
| 4 | 

 ןביוהעגנָא ןרָאװעג ?סָאבק זיא רע יו ךַײלג טָאה והילא-םהרֿבַא = |

 ןעוועג "וד, ףיוא םענייא ןדעי טימ .,טַײלסדנַאל רָאנ ןקיטֿפעשַאב וצ

 ,סָאבעלַאב ַא ןוֿפ ןָאט םעד טימ סרעטעברַא ענַײז וצ טדערעג טשינ ןוא

 ןטנַאקַאב ַא טיירג דימּת זיא סָאװ ַאזַא ןוֿפ ,רֿבח ןשימייה ַא ןוֿפ רָאנ

 ,ןָאט וצ הֿבוט ַא רֿבח ַא ןוא

 ,ןהנעט והילא-םהרֿבַא טגעלֿפ --- ?ךיד ףרַאד ךיא ,טסניימ וד ---

 זַא ..ןטַײצ עטכעלש -- ןשטנעמ םעַײנ ַא טלעטשעגנָא טָאה רע ןעוו

 ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ וליֿפַא ןעמ טגיילרעד טנַײה
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 ןעמ רעבָא ..."םענירג; ַא ,םעַײנ ַא ןָא ךָאנ טלעטש ןעמ זַא טרֿפבו

 ךיא לעװ ,ונ ...החּפשמ ןַײד סעּפע ךָאד ןעק ךיא ...דִיי ַא ךָאד זיא

 ?תבש ןטעברַא ןֿפרַאד טסלָאז וד ּוװ ,ןַײרַא ּפַאש ַא ןיא ןייג ןזָאל ריד

 ייןעז ןיוש ן'רימ ...ןבעג טעוװ טָאג יװ ,ןַײז ןיוש לָאז

 -עג תמאב ,שטנעמ רערעטלע ןַא ,ןַאמסדנַאל רענירג רעד טָאה

 סע טלָאװ רע זַא ןּוא ,הֿבוט ַא עקַאט םיא רע טוט סָאד זַא ,טביילג

 ,םייה רעד ןוֿפ טנעקעג טשינ םיא טלָאװ רע ןעוו ,ןָאטעג טשינ סיוועג

 ,ןיוש טייטש ןעמ זַא ןוא .ןבעגעג טָאה ןעמ לֿפיװ ,ןעמונעג רע טָאה

 טעוו'מ יצ ,טסייוו רעוו לַײװ ,רעצעלּפ ןייק ןטַײב וצ טשינ ךיז טסולג

 | ?ןכַאמ רעסעב ץַאלּפ םעַײנ ןֿפױא

 -רָאס ןוא א ,טַײלסדנַאל רעטרעדנוה ןענַאטשעג ןענַײז

 טקַאּפעג ןוא רעשעלֿפ עקיצומש יד ןשַאוועג ,גרַאװטלַא סָאד טריט

 טקיש רע סָאװ ,ךרבתי םשה טביולעג .ןזַײא עטלַא סָאד ןענָאגַאװ ןיא

 סָאװ .ןעוועג ןדירֿפוצ ןוא ,ןוהילא-םהרֿבַא 'ר ךרוד זַײּפש רעייז וצ יז

 - ןבללב דַיי ַא ןעמ ןעק עדַאנַאק רעטַײװ רעד ןיא ךיוא

 ןבָאה םייה רעד ןיא .ןעוועג ןדירֿפוצ ןוא ןענַאטשעג ןעמ זיא

 -ַאבעלַאב ןיא ןעמוקוצסיוא ױזַא יו ,ןכָארבעג ּפעק יד ןעיורֿפ יד ךיז

 -עגּפָא שובלמ ַא ןוֿפ ןעמ טָאה .ןטסנידרַאֿפ עגרַאק יד טימ טייקשיט

 ,ןעמונעגנַײרַא .**סרעדרָאבא ,טכַאמעג רעגנע גנוניוװ ןיא ,טרָאּפש

 טגָאזעגּפָא ךיז ןכַאז עקיטיינ ןוֿפ ,*ּפַאש; ַא ןוֿפ טעברַא ןעמונעגמיײהַא

 ךיז טָאה ןגיוצעג ןוא .סױוא-ךָאװ ,ןַײא-ךָאװ טרעטַאמעגכרוד ךיז ןוא

 ְרָאג טלָאװ סע יװ ,טַײלסדנַאל רעטרעדנוה יד ןוֿפ ןבעל עיורג סָאד

 0 / ףעמענ טלָאװעג טשינ ףוס ןייק

 זיא טעברַא .ןגיטשעג תורקי רעד ,ןעמוקעג גירקטלעוו יד זיא

 -ירג; עַײנ ןייק ןבָאה ןֿפיש יד .קיניוו סרעטעברַא ןוא ךס ַא ןעוועג

 ערעדנַא יד ןוֿפ ןרָאטַאטיגַא-רעטעברַא יד ןבָאה .טכַארבעג טשינ *ענ

 .ןזיועגנָא עגַאל רעקידהחרצ רעד ףיוא ייז ןכַאֿפ

 ,ןרָאטַאקָאל *



 שידַאנַאק 128

 רעבָא ,"רעּפעש; עלַא ןיא ןטעבעג ,ןטעבעג הֿפסוה ַא ןעמ טָאה -
 עמריֿפ יד .ןעוועג טרַאּפשעגנַײא זיא והילא-םהרֿבַא "גינעקק רעד

 יד לָאז ןעמ זַא ,טזָאלרעד טשינ טָאה ןיז ןוא ןיטשלעקניֿפ .א ןוֿפ

 עלַא ןיא ןרָאװעג טרעלקרעד קַײרטש ַא זיא סע זיב .ןבעג הֿפסוה

 ןבָאה סרעטעברַא ערעדנַא ןוא ?טַײלסדנַאלא יד ןוא ,רעּפעש-"גער;

 -מַאזרַאֿפ ַא וצ סרעטעברַא עקידנקַײרטש יד ןוא ןֿפַאשעג ?ןָאינוי; ַא
 .ןֿפורעג גנול

 -ייג ןוֿפ הנחמ יד ּוװ ,*לּפמעט-סטעברַא? םעד םורַא ךיז טלמוט

 -עג ןענַײז עכלעוו ,סרעקַײרטש יד טימ ןעמַאזצ ךיז טשימ עקירעג
 ..?ךיז טרעה סע סָאוװ -- ןרעוו ריווועג ןעמוק

2 

 רעדעי ןיא ?לּפמעט-סטעברַאק םעד ןוֿפ לאז ןסיורג םעד ןיא

 ערעייז טימ סרעקַײרטש יד ןיהַא ןענַײז ןעמוקעג .ןעמונרַאֿפ ץַאלּפ

 ,רעדניק ןוא ױרֿפ טימ לייט ,עקירעגַײנ עסַאמ ַא ץוח ,סעילימַאֿפ

 םעד דָארג ןבָאה עכלעוו ,רעטסעוװש רעדָא רעדורב ַא ןוֿפ טײלגַאב

 ןענעלטבוצּפָא וו טייהנגעלעג ַא טכוזעג ןוא טעברַאעג טשינ גָאט

 סנייא טשרע ךיז ןענעֿפע ?סיווּומ, יד לַײוװ ,גָאט ןבלַאה ןטשרע םעד

 ןוֿפ קידנקיטש ךיוא זיא ץיה רעד ץוח .,סיורג זיא ץיה יד .גָאט ַײב

 ךיז ןעיירד סע ןוא ,טרעכיירעגסיוא ָאד טרעוו סָאװ ,קַאנַאט ןקיליב
 ,סעקלויל ןוא ןסָאריּפַאּפ יד ןוֿפ ךיור ןליונק יד

 ןרָאטַאטיגַא-רעטעברַא יד ןענַאװ ןוֿפ ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא

 ןענַײז ,קַײרטש םעד םורַא ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד ןגעוו ןרעלקרעד

 -ײטשרָאֿפ יד ןוא סרעריֿפ יד טצעזעגסיוא ןלוטש תורוש עכַײלג ןיא

 ןעמוקעג רעהַא ןענַײז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןוֿפ סרע
 ,סרעקַײרטש יד רַאֿפ ףליה ןעניײארַאֿפ ערעייז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןגָאזװצ

 ,טנֿפעעג זיא גנולמַאזרַאֿפ יד זַא ,ןָא-טגָאז רעמַאה ןטימ ּפַאלק ַא

 יד ,טֿפול יד טרעוו רעטכידעג ךָאנ ןוא רעגנע ךָאנ טרעוו לַאז ןיא

 ןוא סעומש רעייז רעביא-ןקַאה סעּפורג עקידנעייטש ןסיורד ןיא
 -טַאלּפ רעד וצ טנעָאנ ,ןָא ןביוא ץַאלּפ ַא ןּפַאכרַאֿפ וצ ךיז ןסיוטש
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 ,טליטשעגנַײא טרעוו למוט רעד זיב טמענ טונימ עכעלטע .עמרָאֿפ

 ,רעציזרָאֿפ םעד ןוֿפ עמיטש עכַאווש יד ךיז טגָארטעצ לַאז ןרעביא ןוא

 ַײב ֿבושח רעצנַאג ַא ןעוועג רעִירֿפ זיא רעכלעוו ,רעקַײרטש ַא דִיי ַא
 .ןעניײטשלעקניֿפ

 טַאהעג ארומ טלָאװ רע יוװ ,עמיטש ןַײז טרעטיצ -- !רעדיוב --

 טלַאה סע זַא ,טסייוו --- ןגָאז וצ רעטַײװ ייז טָאה רע סָאװ ,םעד רַאֿפ
 "רעזײנַאגרָאא רעד ןוא ךיא ,טכעלש ץנַאג .ןגָאז ןעק'מ ,טוג טשינ

 טסייוו ריא ,םיא ַײב ןעוועג סָאװ רָאנ ןענַײז ןָאינוי-רעדַײנש רעד ןוֿפ

 ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ וליֿפַא זדנוא טָאה ןעמ ןוא ...ןעמעוו ליב ןיוש

 ,,,טוט'מ סָאװ טשינ ןיילַא סייוו ךיא ןוא ,לָאמש טלַאה סע ...םיא וצ

 סעּפע ךָאד ןֿפרַאד רימ ...ןקַײרטש םּתס טשינ ןַאלּפ ןייק ךָאד זיא סע

 -ײּפע ןייק טשינ עקַאט ןעמ טָאה ,טשינ טעברַא ןעמ זַא ןוא ...ןבָאה

 לסיב ַא ..ןָאט טכַארט ַא טגעמעג טָאה ןעמ זַא ,ןיימ ךיא ,.? *עד

 -כרוד ןעק'מ ןוא ,ןדַיי סעּפע ךָאד ןענַײז רימ ,ןיהַא לסיב ַא ,רעהַא

 יייועמוק

 ךרוד יו רעבָא זיא לָאמ ַא טימ .טייקליטש ַא טשרעה לַאז ןיא

 .ןרָאװעג ןכָארבעגרעביא טייקליטש יד רענוד ַא

 טציז סָאװ ,דָיי ַא ךיז טלײרשעצ -- !ךַײא ןעק'מ ,רעטעֿפ ,ייא ---

 טשינ זיא רע זַא ,טלייצרעד םינּפ סנעמעוו ןוא עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןבענ

 די ןיא טּפוטשעגרעטנוא ןיוש ךַײא טָאה ןעמ -- עקידוועמעש יד ןוֿפ

 ריא טליװ ןֿפױקרַאֿפ ..!ןַײרַא רענייב ערעַײא ןיא חור ַא ,ױזַא ,ןַײרַא

 ַא רַאֿפ טגָאזעגוצ אמּתסמ !סע ריא טעװ ןבעלרעד טשינ זַא !זדנוא
 ..טעברַא רעד וצ ןייגקירוצ ןלָאז רימ יבַא ,ןכַאמ וצ * *ןַאמרָאֿפ,

 -סיוא ןייש ?ןטעברַאֿפױרַא ךיז ריא טליוו טולב רעזדנוא ףיוא ,ױזַא

 רָאג ָאד ןוא ,רעגנוה ןוֿפ ןלָאװשעג ןרעוו רימ יוװ ,ןכָאװ .,,.!טריֿפעג

 טשינ ..ןָאט טכַארט ַא טגעמעג טָאה ןעמ זַא ,זדנוא ןעמ טלייצרעד

  יףַאמרעשט; רעזדנוא זַא ,טלייצרעד ןטכענ רימ ןעמ טָאה טסיזמוא

 ,רעריפקרעוו * --- .טלַאהעג '
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 טשינ ןעמ טרעוװ "אטח לע; ןוֿפ ,ןיינ !עלעקזַײה ַא ןֿפױק ַײב טלַאה

 ..טעֿפ

 ןקור ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןלוטש ,למוט ַא ןרָאװעג זיא לָאז ןיא

 -געמַאזוצ ,ןטֿפול רעד ןיא ןביוהעג ךיז ןבָאה טנעה .רעהַא-ןוא-ןיהַא

 רעד וצ טקורעג ךיז ןבָאה עלַא ,ןטסױֿפ עקיֿפמַארק ןיא טיירדעג

 טימ טרעטיצעג ןוא ןענַאטשעג זיא "ןַאמרעשט. רעד ּוװ ,עמרָאֿפטַאלּפ

 ,טּפטטשעג ךיז ,ןסירעג ךיז ןבָאה טנעה .,דַײרק יו ךיילב םינּפ ַא

 ףיוא ןענַײז רעדניק יד ןוא ןעױרֿפ יד ,עטשרע יד ןוֿפ ןַײז טלָאװעג

 ךיז ןלָאז ייז זַא ,עקירעייז יד ןטלַאהוצוצ ןעזעג ,ףױרַא ןלוטש יד

 | ,ןשימנַײרַא טינ

 רעקידנעייטש ןסיורד ןוֿפ רעד לָאמ ַא טימ טָאה לַאז ןוֿפ ריט ןיא

 ,טקעטשעגנַײרַא ּפָאק םעד ןַאמ-יײצילָאּפ
 .ןזָאלוצּפָארַא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה טנעה יד

 עזַאמ עדייא

 עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא ףרָאד ןיא טָאטש ןוֿפ רָאֿפ ךיא

 ,סױרַא דלעֿפ ןוא ןַײרַא דלעֿפ

 .עלעגניי ןַײמ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא יינש ַא ףרָאד ןיא טלַאֿפ

 ,סױרַא יינש רעסַײװ ,רעכייוו ַא

 יעלעגנִיי ןַײמ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא ןוז יד טכירק למיה ןוֿפ

 ,סױרַא ןוז ,עסיורג ,עסיורג ַא

 :עלעגנַיי ןַײמ בילוצ ץלַא
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 יֵבׁש ףיוא דלָאג ריא ןוז יד טֿפרַאװ

 ,ייֵבש ףיוא דלָאג סנֿפױה עלוֿפ

 .עלעגנָיי ןַײמ בילוצ ץלַא

 ןַײרַא לַאטש ןיא טייג רעױּפ

 ,ןַײא ןטילש ןיא דרעֿפ רע טנַאּפש

 .עלעגניי ןַײמ בילוצ ץלַא

 ,דרעֿפ רעטיור ,ןטילש רעטיור

 ,דרע רעד ףיוא רעבליז ןוא דלָאג

 ,טלעוו עסַײװ ,ןָאלג ןילג ,ןָאלג ןילג

 .עלעגניי ןַײמ בילוצ ץלַא

 .לַאגיס די

 געּפיניוו ןופ רעטעפ רעד

 ןצרַאה ןיא השוב רענעטלַאהַאב טימ

 .טדערעג החּפשמ ןיא זדנוא לב ןעמ טָאה

 ןנח 'ר רעטעֿפ ַא םענייא ןגעוו
 ,טעה-טעה ,ץעגרע ןטַײװטלעװ יד ןיא

 ,החּפשמ ןיא ןעוועג דרומ טָאה רע
 ,טגירקעצ ךיז טיוט ףיוא ןעמעלַא טימ טָאה

 ,ןדייז םעד ןוֿפ זיוה ןיא תבש םענעי
 ,טגיוועג ךיז טנעוו יד ןבָאה'ס זַא

 ,טרעטיצעג ןבָאה סרעטכַײלגנעה יד

 לָאטשירק ןוא זָאלג סָאד ןוא סנַאיַאֿפ סָאד

 .,ןסירעג ךיז קנַארש ןוֿפ שממ טָאה

 ,לוקב ןעגנולקעג .טרעּפמילקעג
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 ,סמעדייא ןוא ,סעמומ ןוא ,סרעטעֿפ ןוא
 ,ֿבר ןומה --- רינש ןוא רעטכעט ןוא
 ,ןשיט ַײב ןוא טנעוו יד ַײב טצעזעצ
 ,ףוס ַא ןָא טדערעג ,ןגירשעג

 ,רעניילק ַא ,רעטעֿפ רעד ,ןנח ןוא

 ,דרָאב רעצרוק טכידעג ,רעצרַאװש ַא טימ

 ,השרד עתמא יד ןטלַאהעג טָאה

 ,טרָא ןוֿפ ןעגנורּפשעג שממ ןוא

 ךיז בייה ַא ןוא ןַאּפש ַא ןטימ ןיא ןוא

 ,גנורּפש ַא ,טרעטַאלֿפעצ סעלָאּפ יד טימ

 ןעמוג ןטנקירטרַאֿפ םעד טצענַאב ןוא

 יקנורט ַא טימ .ןַארק םעד ַײב ,ךיק ןיא

 "ןגָאזק םוצ ךיז טלעטשעג רעדיוו ןוא

 ,לוק טשירֿפעגֿפױא ןוא רעטנומ ַא טימ
 ןלַאֿפעג רעטרעוו יד ןענַײז'ס ןוא

 ,לָאטש ןוא רעּפוק ןוֿפ לגיצ יו

 ,סעמומ יד ףיוא -- ּפעק סנעמעלַא ףיוא

 .דרעב עדנָאלב טיירב טימ סרעטעֿפ יד ףיוא
 ...לדיז ַא טרעֿפטנעעג םיא טָאה'ס רעוו

 ?טרעהעג ןעד רע טָאה ןעמעוו -- רָאנ

 ןֿפרָאװעג וליֿפַא םיא טָאה'ס רעוו

 ? סָאװכיסיײװ -- רע רָאנ ,..הללק ַא

 ,טרעַײֿפעצ ,עטילגעצ ןגיוא יד

 .זָאנ עשרעלדָא ןַײז רעּפוק יו

 ? הנעט יד ןזעוועג זיא סָאװ ןוא

 :םּתס טינ םיא טלעֿפעג סע ,ױזַא
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 ,שּפיט ַא זיא שרעה 'ר רעטעֿפ רעד

 ...םֹּת ַא -- קודצ 'ר רעטעֿפ רעד

 ,עשר ַא -- ןרהַא 'ר רעטעֿפ רעד
 ,קָאינכ ַא -- המלש 'ר רעטעֿפ רעד

 ,םולש 'ר .עדייז רערעַײט רעד ןוא

 ...קָאב רעטוג ַא רָאנ --- רעטוג ַא זיא

 ,ןעיירשסיוא ךיז טזָאלעג םיא טָאה ןעמ
 ,גנוצ יד טנקירטעג םיא טָאה'ס זיב
 :ןָאטעג ךַאמ ַאזַא טנַאה רעד טימ ףוס םוצ ןוא
 ...גנונעגעזעג ןַײמ ריא טָאה טָא

 ,רוביד ןייק ןוא טרָאװ ןייק טשינ רעמ ןוא
 .לוטש ןיא רעדימ ַא ןסעזעג

 ,ןענַאטשעגֿפױא לוטש ןוֿפ זיא עדייז רעד

 ,לוש ןיא ןֿבירעמ-החנמ קעוװַא

 ענייא-ןייא --- סרעטעֿפ יד ,סעמומ יד

 טנעה ערעייז ַײב רעדניק טימ

 ,ןעגנַאגעצ ןַײװכעלסיב ךיז ןענַײז

 .טנעוו עקידייל טימ םיא טזָאלעג

 רעטצנעֿפ םַײב זיא ןײלַא עבָאב יד רָאנ

 .טקוקעגסױרַא סַאג ןיא ,ןסעזעג

 סרעזַײװ ענַײז טימ טָאה רעגייז רעד ןוא

 .טקורעג ןעהעש יד ןעלדיר טימ יו

 ,ןסעזעג ןוא ןסעזעג זיא ןנח ןוא

 ,טַאמ ןוא טרעטַאמרַאֿפ ןצנַאג ןיא

 טערונרַאֿפ לסקַא יד ןיא ּפָאק םעד

 ,טַאהעג הטרח ,ךיז טכַאד ,ןוא
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 רעגניֿפציּפש עריא ףיוא עבָאב יד טָאה
 ;טרַאשעגסױרַא ךיז רעקלַא ןוֿפ

 .ןעננח ףיוא קיטַײז ןָאטעג קוק ַא
 ,ץרַאה םעד ַײב טמעלקרַאֿפ ריא טָאה'ס ןוא

 ,ךעלעמַאּפ ,קידמימחר ןַאגעגוצ יז זיא
 :טדערעג ןוא ןגיובעגרעביא ךיז
 ,החנמ ןענװַאד טַײצ זיא'ס ,ןנח --
 ,טעלגעג םיא לוק ליטש ריא טָאה'ס ןוא

 ןעמערב עניד ענַײז ןבױהעגֿפױא רע טָאה
 - טייטש יז :ןעזעג ןוא ,טקוקעג ןוא

 רעטלע ןוא טייקניילק ריא ןיא םיא רעביא

 { דיילק ןגנַאל קידתבש ןיא ןוא

 ,ןבױהעגֿפױא טרָא ןוֿפ ךיז טָאה רע

 ,טנַאװ םוצ םינּפ ןטימ ךיז טלעטשעג ןוא

 ןעגנולקעגּפָא טנַאװ ןיא שזַא טָאה סע ןוא

 ,טנַאה ןַײז ןוֿפ ּפַאלק רעד ןצרַאה ןֿפױא

 רעטצנעֿפ םַײב לקניוו ןיא ,עבָאב יד ןוא

 .ךיז רַאֿפ טמהרֿבַא-ןוֿפ-טָאגעג טָאה

 לקנוט ןיא עדייב טרָאד יז ץוח ןוא

 .ךיז -- םענייא ךָאנ ךיא קנעדעג

 ןטרָאד בָאה ךיא ױזַא יו ןוא סָאװ רַאֿפ
 ,טמַאזרַאֿפ ךיז טַײז םַײב רעקלַא ןיא

 --- ןרָאי לסיב ןייש ַא -- טלָאמעד טניז

 ...םעט םעד ןעמענַאב ךָאנ ףָאה'כ ןוא

 ןדנוצעגנָא ּפמָאל םעד טָאה עבָאב יד

 ,ךָאוו-טוג ַא בוטש ןרעביא ןֿפרָאװרַאֿפ

 סוֿפַײרד ןקניניילק ןֿפױא דלַאב ןוא

 ,טכָאקעגּפָא ייט עקידתבש-יאצומ
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 ןעיײרד רימ ןוא ,שיט םעד וצ טגנַאלרעד

 .ייט יד ןעקנורטעג ןוא ןסעזעג ןענַײז

 ,ןענָאמרעד טנװָא םענעי ביל ךיז כָאה'כ

 יינש רעטשרע רעד ךיז טזַײוװ'ס ןעוו

 ,ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיוש --- רעטצנעֿפ יד ןיא

 ,ןײגרַאֿפ ןרָאי ךָאנ ןלעוו'ס ןוא

 ,חרוא רעטגײלעגנָא ןַא יו ױזַא ןוא

 ,ןייג וצ ןעמוק ןיוש קיביײא יז טעװ

 גנונָאמרעד ענייש עקיזָאד יד

 ,דרע רעד ףיוא טלעוו ַא ןוֿפ ןח ןטימ

 קיטייוז ןקיטולב ןיא רָאנ טרעוו סָאװ

 ,טרעטשעצ ןטנוא ןטרָאד טלעוו רעד ףיוא

 ןגיוא ענַײד ףיוא רָאנ וטסבייה רָאנ

 בעווש ַא ןוא ילֿפ ַא קיטכיל טוט

 ,ןדייז םענוֿפ בוטש יד ןוא טלעוו יד

 .ּפעק עדנָאלבדלָאג ןוא עצרַאװש יד

 ךָאנ טציז ןנח 'ר רעטעֿפ רעד ןוא

 ,שיט םַײב לקנוט ןיא ןעבָאב רעד טימ

 ,םערָאװ ןוא קידלָאגניג זיא ייט יד

 ,סיז ןוא ביל --- םורַא טייקליטש יד ןוא

 ,רעטעֿפ רענעבילבעג רעד ,טנַײה ךָאנ ןוא

 ,געּפיניװ ןיא טַײװ ,רעקיצנייא רעד

 ןבירשעג ווירב ַא רימ טָאה -- הנוי 'ר

 :טגערֿפעגכָאנ רימ ַײב ךיז טָאה ןוא

 ?ןנח רעטעֿפ םעד ךָאנ קנעדעג'כ יצ

 ,ןעזעג םולח ַא ןיא םיא טָאה רע

 ,ןרָאי ענעי ןיא יו טקנוּפ זיא רע ןוא

 .ןעוועג רעזגורב ַא ץלַא ךָאנ
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 ,ןנח 'ר --- :טגערֿפעג םיא טָאה רע
 ?ָאד ריא טוט סָאװ ןוא ריא טכַאמ סָאװ

 ,ןבױהעגֿפױא רָאנ םינּפ סָאד רע טָאה

 .ָארג זיא לדרעב ןַײז :ןעזעג רע טָאה

 ...לקנַאי ,ןבַײרש ריד ךיז םעש ךיא ןוא --

 ,וצ טנעָאנ םיא וצ טערט ךיא יו

 ,םינּפ ןיא ךַײלג ןַײרַא םיא קוק ןוא

 יוד יו סיוא-טעז רע ,ךיא עזרעד

 ירערעַײט ,לקנַאי ,ריד טעב ךיא

 .טָא ,טוגמוא רַאֿפ סע םענ טשינ

 ,ןרעטנָאלּפרַאֿפ ריד ןָאק םולח ַא סָאװ

 ,דוסב סע ךיז ַײב ןטלַאה רָאנ

 ,לקנַאי ,ןזיווַאב טשינ ךיא בָאה

 ױזַא טקנוּפ ,ריד סע לייצרעד'כ ןוא

 ,.טמולחעג ןטכענ רימ ךיז טָאה'ס יו

 ?ױרֿפ ןַײד טכַאמ סָאװ ? וטסוט סָאװ ,ונ

 ?לקנַאי ,ענַײד ךעלרעדניק יד ןוא

 ,סורעג ַא ריד ןוֿפ ןבעגעגּפָא רימ טָאה'מ

 םלוע לש ונובר םַײב) טסָאה וד זַא

 .תוכז ןכיוה ַא וצ ךיז טנידרעד

 !ןֿפלעה טָאג לָאז ?טינ סָאװ רַאֿפ ,ונ

 ?גונעג טשינ טָאה רע ,ןעד סָאװ

 ןַײד לזמ ףיוא טלָאװעג טלָאװ ךיא ךָאנ

 יקוק ןקיצנייא ןַא ןבעג שטָאכ

 ,רעטרעוו רָאּפ ַא ריד טימ ןדייר ןוא

 ,קילב וצ קילב --- ריד טימ ןציז ןוא

 ,ןרָאי רעצירָאק ןוֿפ ןדייר ןוא

 קירב ַא ןֿפרַאװרַאֿפ רעדיוו ןוא
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 יסעטסיוו ןוא תוֿברוח עלַא רעביא

 -- ליוװ ךָאד קנעדעג ךיא ?וד ןוא
 ,םינּפ קיטכיל ַאזַא טַאהעג טסָאה

 ,ליומ ןדלָאג קידלרעּפ ַא ןוא

 ,םולח רעד ןטרָאד סָאװכיסיײװ זיא

 ,טזומעג ךיא בָאה ריד ןלייצרעד רָאנ

 ,רעטיב ןוא רעטצניֿפ זיא ןצרַאה ןֿפױא

 .טסוּפ ןוא רבדמ זיא חומ ןיא ןוא

 ,הבושּת ַא ןבַײרש רימ טסליוו וד ביוא

 ;גנַאל ףיוא ּפָא טשינ סע גייל ָאט

 ,ןבעל טשינ קיביײא ךָאד ןעק שטנעמ ַא

 .קנַארק ןוא טלַא זיא ןעמ ןעוו טרֿפב

 רעכַאמצימ .ש

 ?רעדנווו רעד זיא סָאװ

 !טרעדנּוװרַאֿפ קידנסַײרנגױא טשינ קוק

 ,טרעדנוזעגּפָא טבעל שטנעמ ַא טנַײה ךיוא טֿפערט סע

 ,םוטש ,ןעגנּוװצעגֿפױא קיטייוו ןַײז טגָארט

 .םורק ,רעֿפרַאש ןַײז ,קילב ןַײז טקוק גנידצלַא ףיוא

 ,דיל ןַײז טשינ סָאד זיא -- ןעגניז רע טרעה

 ,טימעג ןַײז טימ טֿפָא טשינ טמיטש ןכַאל ןוא

 ,ךַארּפש ןַײז טשינ סָאד זיא --- רעטרעוו ןעגנילק'

 ,ךַאד ןדמערֿפ ַא רעטנוא טזיוהעג רָאג יוװ

 טלעוו ןַײז ןבעלּפָא טשינ שטנעמ ַא ןָאקיס זַא

 טלעטשרַאֿפ קידמירוּפ עקסַאמ ַא ןיא
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 ץנַאט ןקידנשיור םעד ןצנַאטטימ ןוא

 ,ץנַאלג ןטסוּפ ,ןיזטכַײל ןטצוּפעגסױא ןוֿפ

 ,ןײלַא ךיז ןרַאנ רעטכעלעג ליוה טימ

 ןייטש רערעווש ַא טקירד ןצרַאה ןַײז ףיוא ןעוו

 ,ןגרָאז עיורג סנבעל ןוא ליֿפ םידזחּפ ןוֿפ

 --- ןגרָאברַאֿפ טשינ םענייק רַאֿפ רָאװ יד ןָאק ןוא

 ?רעדנּוװ רעד ָאד זיא סָאװ זיא

 יקסנַארימ ץרפ

 טכענ עקידנענייוו

 ,ןרעטש ענירג טימ טנייוו למיה רעד

 ,סנּפָארט יװ ךייה רעד ןוֿפ ןלַאֿפ סָאװ

 ,ןרעטמַאל יד ,הנֿבל יד ןוא

 ,סנּפָאקוצ רימ ערַאמכ ַא טשעלרַאֿפ

 רודיס ַא יו טנֿפעעצ ,טכַאנ יד

 ..,םולש טעשטּפעש ,תוליֿפּת עיולב טימ

 רעדיל עטרערטרַאֿפ םוא-ןעשזדנָאלב סע

 .םולח ןטקלעװרַאֿפ ןַײמ ןוֿפ דלַאװ ןיא

 ,ןכירק .ןכירק ןעהעש עיורג יד

 .ןענייטשעג ףיוא סעכַאּפערעשט יו

 ןכיצ ןַײמ ךיוא טרעוו ןייטש יו טרַאה ןוא

 .ןענייוו ןרעטש ןעוו טכענ עיולב ןיא
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 שטנעמ ַא

 ןרעטמַאל ַא זיא שטנעמ רעדעיַא

 ,ץרַאה ןַײז ןיא לּפמעל ַא טָאה סָאװ

 ,ןרעטש רעניילק ַא רע זיא טכַאנ ַײב

 ,ץרַאװש םינּפ ןַײז טרעוו ןעניגַאב

 ,הלעתנ רע טרעוו טכיל ןַײז טנערב'ס ןעוו
 ,טסיירט ,טֿפַאשדנַײרֿפ טימ םיא וצ טמוק ןעמ

 ,עלַא ןסעגרַאֿפ --- סיוא ךיז רע טשעל

 ,טסייה רע יו עלַא ןסעגרַאֿפ

 ןיקשיסוא .מ

 סרעמראפ עשידיי

 "ןרָאטַאמ ןוא ןטקָא  תונורכז ךוב ןוֿפ

 -סדנַאל רענָאדנָאל ןַײמ ןוֿפ זיוה ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גניטימ רעד

 ןייק ןעמוקעג רעדורב ןַײמ טימ ןעמַאוצ זיא רעכלעוו ,קיזַײא ןַאמ

 -עג קיזלא זיא .,זיוה ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןיב ךיא ןעוו .שזדירבנדַיי

 םינּפ ןַײז ףיוא .ןוויוא ןיא רעַײֿפ סָאד ןזָאלבעגרעדנַאנוֿפ ןוא ןענַאטש

 -יז ןיא ןעוועג זיא רע ,קיטנעק .לכיימש ַא ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא

 .זיוה ןיא טסעג ליֿפ ױזַא טָאה רע סָאװ ,למיה ןטעב

 "גייא-ןוא-ןייא סָאד טלעטשרַאֿפ טָאה ןטערַאגיס ןוֿפ ךיור רעד
 רעוו ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא זיוה ןיא לרעטצנעֿפ עקיצ

 ןעמ טָאה טנעה יד טימ ןעגנוגעווַאב ןוא למוט םעד ןוֿפ ,רעוו זיא
 חוּכיװ רעכיוה ַא ןָא ןיוש טייג ָאד זַא ,ןעז טנעקעג

 "עג טָאה סעציילּפ עטיירב טימ ןַאמ-רעגנוי רעכיוה ַא ,רענייא
 :טהנעט
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 ןעד טָאה ריא ?תונובשח עשירעמרַאֿפ ןוֿפ ריא טסייוו טָאװ

 גונעג ָאד ןיוש ךיז בָאה ךיא ?ךיא יו םרַאֿפ א ףיוא טעכברַאעג לָאמַא

 .ךַײא ןוֿפ רעמ סייוו ךיא ןוא טעברַאעגנָא

 -- ליומ ןיא עקּפיּפ ַא טימ ,סקווו ןקירעדינ ןוֿפ ,רעטייווצ ַא

 ליוו ןוא ךיוה טַײרש --- עקירֿפַא-םורד ןייק קעװַא רעטעּפש זיא רע

 :ןעַיײרשרעביא םיא

 .ןובשח ןצנַאג םעד סַײװ ףיוא ץרַאוװש ןזַײװרעד רע לָאז --

 רעדָא ךיז ןרעטַאמ ןוא ָאד ןבַײלב זדנוא ךיז טניול סע יצ ,ןעז רימָאל

 .טשינ

 קעװַא רעטעּפש זיא רע -- ןגיוא עטגנערטשעגנָא טימ רוחב ַא יי

 :טלכיימש --- געּפיניױװ ןייק

 ןלַארענעג ייווצ -- רע טגערֿפ --- ?ױזַא ךיז ריא טכָאק סָאװ --

 סיוא-ןענעכער עדייב ,ןטייוצ םעד ןגעק רענייא ןגָאלש ךיז ןעייג

 ..ןביוהעגנָא טשינ ךיז ייז ןטלָאװ טשינַא .גיז ַא ףיוא סיױרָאֿפ ןוֿפ

 ןעוועג זיא רע זַא ,ןמיס ַא סָאד זיא .,ןרילרַאֿפ רענייא זומ ךָאד ןוא

 ,ָאריּפַאש רעטסימ ,לַארענעג רעזדנוא ךיוא .ןובשח-לעב רעטכעלש ַא

 ,קַאנק ַא טימ ןרילרַאֿפ ָאד ןעק

 ףיוא טבייה לכיימש ןקיטומטוג ,ןגולק ַא טימ ,דִיי רעכיוה ַא

 רעטוג א ןעוועג ךיוא זיא דיי רעד ,ליטש ןרעוו לָאז סע ,טנַאה יד

 ןײלַאק ,לדיל סָאד ןעגנוזעגסיוא רעִירֿפ זדנוא רַאֿפ רע טָאה .רעגניז

 ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,"?תרשמ רעד ןיילַא ןוא סָאבעלַאב רעד

 טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,רעשזדירבנדַיי יד ַײב רעלוּפָאּפ רעייז
 :ןל עמשמ ָאק יאמ; ןוֿפ ןוגינ ןטימ

 םעד ,טסַאג רעזדנוא ןרעהסיוא ןוא ליטש ןַײז עלַא רימָאל --

 .ןגָאז וצ זדנוא טָאה רע סָאװ ,ןַאמ-ןגנוי

 הׂשעמ ןביוהעגנָא טָאה ָאריּפַאש ןוא ןרָאװעג ליטש ןענַײז עלַא

 ;רעגניֿפ ןבָארג ןטימ קידנעיירד ןשרד-לעב

 "גייא קידנעטשלוֿפ ןיבו ךיא ,דנַײרֿפ ענַײמ ,סיוא ךימ טרעה --

 עקַאט זיא סע .,דנַאל ףיוא ךיז ןצעזַאב ןוֿפ יידיא רעד טימ קימיטש

 טַײצ זיא סע .ןקעטש-רעדנַאװ ןַײז ןגײלקעװַא לָאז דָיי רעד זַא ,טַײצ
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 טימ ןייטש ןענעק ןלָאז רימ ּוװ ,םייה ַא ןעױבוצֿפױא זדנוא רַאֿפ

 -ייב םעד טגלָאֿפעגכָאנ ןיילַא טלָאװ ךיא .דרע רעד ףיוא סיֿפ עדייב

 טצעזַאב ָאד ןיילַא ךיז טלָאװ ןוא ,סרעמרַאֿפ עשידִיי ,ךַײא ןוֿפ ליּפש

 סָאד זַא ,טייקכעלגעמ זיא סע עכלעוו ַא ןעז לָאז ךיא ןעוו ,ךַײא טימ

 ,ןטלַאהסיוא ןענעק לָאז

 :רעטַײװ טדער ָאריּפַאש ןוא

 ךיא ...ךָאנרעד רעבָא .ןַײֿפ ןוא ןייש עקַאט זיא ביײהנָא רעד ---
 ,ףוס ןקירעיורט ַא ןגָאוסױרָאֿפ ןוא רעעוצרַאװש ןייק ןַײז טשינ ליוו

 טכַארט ַא רָאנ טוט .ןעײרדרַאֿפ טשינ ןעמ ןעק ןובשח ןטושּפ ַא רעבָא

 ,דנַאל רעקַא 160 וצ ןבעגעג ןדעי ךַײא טָאה ןעמ !ּפָאק ןרָאלק ַא טימ

 ףניֿפ רעבירַא שזדירבנדִיי ןיא ָאד ןיוש טַײז סָאװ ריא ,ןכער ַא טוט

 ןטייקכעלגעמ ענעגייא ערעַײא טימ ריא טָאה דלַאװ רעקַא לֿפיװ :רָאי

 ךַײא סָאד ףרַאד גנַאל יו זיא .רָאי ַא רֶעקַא ייווצ וצ ?ןסירעגסױרַא

 ןעיובסיוא ריא טעװ רעטעּפש ,תמא ?רעקַא 160 ןסַײרוצסױרַא ןעמענ

 טעװ ךַאז יד ןוא ןענישַאמ עסיורג ןַײרַא ןענעק ןלעוו סע ּוװ ,ןגעוו

 ריא סָאװ ךַאז ַא ,לַאטיּפַאק ךיז טרעדָאֿפ ץלַא וצ רעבָא ,רעלענש ןייג

 ךַײא ןלעװ סָאװ ,סינַאּפמָאק יד וצ ןעמוקנָא ריא טוומ ,טשינ טָאה

 ָאד זַא ,ריא טניימ .עירענישַאמ ןגרָאב ךַײא ןלעװ ןוא טלעג ןעַײל

 "יורג ןרעוו טעװ ריא .ןיינ !סרעמרַאֿפ עסיורג ןרעוו ןיוש ריא טעוװ

 ןוא דלַאװ םעד ןסירעגסױרַא טָאה ריא רעדייא ךָאנ תוֿבוח-ילעב עס

 -ַאוװ ןוֿפ ןסיוו טשינ דלַאב ןיוש טעוװ ריא .םיא ןוֿפ דלעֿפ ַא טכַאמעג

 ,ריא טֿפרַאד ןסיוו ןוא .,.ןטנעצָארּפ יד שטָאכ ןלָאצ ןבייהוצנָא ןענ

 .עכַײר יד ןוֿפ טַײז רעד ףיוא לָאמ עלַא זיא דנַאל ןוֿפ ץעזעג סָאד זַא

 עלַא זיא רעמרַאֿפ רעמערָא רעד ןוא טצישַאב לָאמ עלַא ןענַײז ייז

 / .םוא טשינ םיא ףיוא ךיז טקוק רענייק ,רקֿפח ףיוא לָאמ

 -עג קרַאטש רעייז רימ ךיז טָאה טדערעג טָאה ָאריּפַאש תעשב..
 ןעז ןוא ןצרַאה ןיא םינכש ענַײמ ןוֿפ םענייא ןדעי ןכירקנַײרַא טלָאװ
 טנעקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סָאד ךיא בָאה .ךיז טוט טרָאד סָאװ

 -ַאב ןדעי ַײב זיא רעמינּפ ערעייז ףיוא ןוא ןגיוא יד ןיא רעבָא ,ןָאט
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 טנעקעג ךעלטַײד בָאה ךיא סָאװ ,ןבירשעגנָא סעּפע ןעוועג רעדנוז

 .ןענעײלּפָארַא
 טוג רעייז ןָאדנָאל ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעגנוי ַא טציז טָא

 טָאה ,לָאערטנָאמ ןיא ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טנידרַאֿפ

 ךָאװ ַא רעלָאד 40 טנידרַאֿפ טָאה ןוא םישדח עכעלטע טעברַאעג רע

 -- ָאד ןוא .טרָאװרעבױצ ַא שזדירבנדִיי רעבָא זיא .ךיש ןעיינ ַײב

 "רַאֿפ ןייק טשינ םינּפ ןַײז ףיוא עז א רעבָא !עטכישעג ַאזַא ריד ַאנ

 ,גנולֿפײװצ

 ןוֿפ רעהַא ןרָאֿפעג זיא רע .,קיזַײא ר רעד זיא טָא ןוא

 טנידרַאֿפ טוג ייז ןבָאה ןטרָאד .רעדורב ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ןָאדנָאל

 טשינ רעייז ייז ןבָאה םיטַאבעלַאב ערעייז .ןבעל ןַײֿפ ַא טכַאמעג ןוא

 ,טנרָאװעג ייז טָאה ןעמ .סעלעטש ערעייז ןוֿפ ןזָאלקעװַא טלָאװעג

 .ןקעל טשינ קינָאה ןייק ייז ןלעװ דנַאל-ןוֿפצ ןטלַאק םענעי ןיא זַא

 ןייק ַאדַײה -- זיא ;טומ טימ לוֿפ ןוא קרַאטש ןוא גנוי ךָאד ןעמ זיא
 ןעמ ּוװ ,ןָאטלימַאה ןיא טלעטשענּפָא ןעוועג ךיז ןטלָאװ ייז .עדַאנַאק

 ןעמ ,קיליב טָאּפש רַאֿפ םרַאֿפ עטוג עקיטרַאֿפ ַא ןטָאבעגנָא ייז טָאה

 זיא .,ןבעל ןוֿפ ןסינעג ןוא ןטעברַאַאב וצ תוחוּכ ןבָאה רָאנ ףרַאד

 טָאה סָאװ ץַאלּפ ַא ,שזדירבנדִיי דנַאלרעביױצ םוצ ייז טיצ סע -- ןיינ

 ןוא .טענגַאמ ַא יו ןגיוצעג טָאה ןוא ןענח ןביז עלַא טַאהעג ייז רַאֿפ

 רעבָא ,הטרח ַא ןענעײלסױרַא טנעקעג ךיא בָאה ןגיוא סקיזַײא ןופ

 -קעוװַא טײקשירַאנ א ןעוועג עקַאט זיא'ס ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןייק טשינ

 ץלַא טשינ ךָאנ זיא'ס --- רעבָא ,ףעלקערב ןכוז ןוא טיורב ןֿפרַאווּוצ
 .ןרױלרַאֿפ

 -ץּפמעט ןקיציה ַא טימ ,טיובעג 8 ,שטנעמ רעגנוי ַא רענייא

 ,שיט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ןוא ףיוא-לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה ,טנעמַאר

 םיא ךיז טָאה'ס :טרָאװ ברַאה ַא ןגָאזסױרַא סעּפע טלָאװעג טָאה רע

 טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,זדלַאה ןיא טרָאװ סָאד טלעטשעג רעבָא

 -עג רע טָאה יצ .ןעגנערבסױרַא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןסיוו יונעג

 יד ,עקרַאטש יד טקידיײטרַאֿפ סָאװ גנונעדרָא יד ןעמַאדרַאֿפ טלָאװ

 יִצ ?רקֿפה ףיוא ריא ַײב ןענַײז עמערָא יז ,עכַאװש יד ןוא --- עכַײר
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 סָאװ .הׂשעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג טשינ רשֿפא רע זיא

 עלַא ןוא םיורט ןסיז ןַײז טבױרעגקעװַא עלַײוװו ןייא ןיא םיא טָאה

 ,םייה ַא ךיז ןעױבֿפױא ןוא רעמרַאֿפ ַא ָאד ןרעוו וצ ןעגנונעֿפָאה ענַײז

 לָאז ,רעכַאװש ןַײז ןיוש טעװ רע ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא ,ןענַאװ ןוֿפ

 טלָאװעג רע טָאה רשֿפא ןוא ?ןבַײרטּפָארַא ןענעק טשינ רענייק םיא

 -סױרַא ךיז יױזַא יוו געוו ַא סעּפע ,הּכמ רעד ֹוצ האוֿפר ַא סעּפע ןבעג

 | ?ןֿפלעהוצ
 ןיא עקּפיּפ ַא טימ .,ןַאמ-רעגנוי ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ָאד ..

 ןייק לָאמ ןייק ןבעל ןַײז ןיא רשֿפא טָאה סָאוװו רוחב רעטסָארּפ ַא ,ליומ

 .ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא רע רעבָא ,טנעיילעגרעביא טשינ ךוב

 ןָא ךימ טקוק ריא יװ טָא -- טגָאזעג רע טָאה -- !דנַײרֿפ ---

 רעד ןיא ךיא ןיב ןריובעג .טלעוו עבלַאה ַא ןעוועגסיוא ןיוש ךיא ןיב

 -ַארב ,עניטנעגרַא ,עקירֿפַא ןיא ןעוועג ,זירַאּפ ןיא טעברַאעג ,עטיל

 בָאה םוטעמוא ןוא ,עינַאּפש ןוֿפ ןעמוקעג ךיא ןיב רעהַא ןוא ליז

 ,רעגניֿפ ַא ןיא ועגניֿפ ַא ּפַאלק ַא טשינ ןעוט סָאװ ,עכַײר ןעזעג ךיא
 זיא'ס ןעוו .רעזַײה ענייש ןיא ןבעל ייז .טלעוו יד יװ טוג זיא ייז

 ןיא ייז ןגיל ,ןוז יד טנערב סע ןעוו ןוא .םערַאװ ייז ַײב זיא ,טלַאק

 ןשטנעמ ןעזעג ךיוא בָאה ךיא ,עטסעב סָאד ןוֿפ ןסע ייז ןוא ,ןטָאש

 ןעינכעּפ ,רעבירג ןוא רעכעל ןיא ןעניווו ,דרעֿפ יד יו ןטעברַא סָאװ

 "ייה רעד ןוֿפ טנערברַאֿפ ןרעװ ןוא טניה יד יװ ןרירֿפ ,רעגנוה ןוֿפ

 - י:ןוז רעס
 טָאה גנולמַאזרַאֿפ רעזדנוא סָאװ ,גנודנעוו עוויטקורטסנָאק יד ..

 ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה רימ ןוא טקיטֿפערקעג זדנוא טָאה ,ןעמונעגנָא

 -עלּפ יד .טֿפנוקוצ רעשזדירבנדִיי רעזדנוא רַאֿפ רענעלּפ ןטעברַאסיוא

 ןטיונ עשימָאנָאקע ערעזדנוא רַאֿפ ןיולב טשינ ןעוועג ןענַײז רענ

 -רוטלוק רַאֿפ רענעלּפ יד ,רעמ ךָאנ .עלערוטלוק יד רַאֿפ ךיוא רָאנ

 ,לטעצ ןֿפױא עטשרע יד ןרָאװעג טנכיײצרַאֿפ זדנוא ַײב  ןענַײז טעברַא
 לַײװרעד ךיז רימ ןבָאה רענעלּפ ענעגָאלשעגרָאֿפ גרַאב ןצנַאג םענוֿפ

 ,ץַאלּפ ַא ןעױבֿפױא ןלָאז רימ (1 :עקידנגלָאֿפ יד ףיוא טלעטשעגּפָא
 ,ןטרעצנָאק ,ןעגניטימ ףיוא ןעמוקנעמַאזוצ ןענעק ךיז ןלָאז רימ ּוװ
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 -ָאילביב עַײרֿפ ַא ןדנירג ןלָאז רימ (2 ;ו"זַאא לצנעט ַא לָאמ ַא ןּפַאכ

 קעטָאילביב רעד ַײב .שילגנע ןוא שידִיי --- ןכַארּפש ייווצ ןיא ,קעט

 ןקידנגונעג ַא ןבָאה ןלעװ רימ זיב ןוא .רעמיצ-ןעייל ַא ןַײז ךיוא לָאז

 "יצ יד וצ ןדנעוו ךיז (א -- לַײװרעד רימ ןלָאז ,רעכיכ רַאֿפ דנָאֿפ

 זדנוא לָאז ןעמ זַא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוא עדַאנַאק ןיא ןעגנוט

 יזדנוא ןוֿפ רעדעי זַא (ב :עטלַא ןַײז ייז ןגעמ ,רעכיב ןעקנעש טושּפ

 ,םענייא ןדעי וצ ַײרֿפ ןבעגסױרַא ייז לָאז ,רעכיב ענעגייא טָאה סָאװ

 טשינ ךיז רימ ןבָאה טקנוּפ ןטצעל םעד טימ .ןענעייל רָאנ ליוו סָאװ

 -יורג רעייז ַא ןבילקעגֿפױנוצ ױזַא עקַאט ךיז טָאה סע לַײװ ,טרַאנעג

 -ּפָא ןוא בולק ןשיטַאמַארד ַא ןדנירג ןלָאז רימ (3 ;רעכיב לָאצ עס

 קיטרַאֿפ טעו ןעמ ןעוו .סעיציטעּפער רַאֿפ טַײצ עלעיצעּפס ןבעג

 -םוי ַא סעּפע זיב ןצלַאזנַײא טשינ סָאד ןעמ לָאז ,ליּפש ַא טימ ןרעוו

 ,ןליּפש ןוא ֿבוט-םוי ןלעיצעּפס ַא ךָאװטימ ןטימ ןיא ןכַאמ רָאנ ,ֿבוט

 ...תרשמ רעד ןיילַא ןוא סָאבעלַאב רעד ןיילַא ךָאד רימ ןענַײז ףיורעד

 -רַאֿפ ןוֿפ טנעצָארּפ קיצרעֿפ ענױזַא ןענַײז טַײצ רענעי ןיא יו ױזַא 4

 ןבָאה טניווועג ןוא ,סעילימַאֿפ ןָא ןוא טַארײהרַאֿפ ןעוועג טשינ סרעמ

 טשינ ךיוא רימ ןבָאה ןגעוו ןייק ןוא ,ןרעדנַא םענוֿפ רענייא טַײװ רימ

 ךיז רימ ןלָאז --- טַײװ רעייז ןעוועג ךיוא זיא רעטקָאד ַא ןוא ,טַאהעג

 ןוא טקירטסיד ריא ןבָאה לָאז עּפורג עדעי .,סעּפורג ןיא ןלייטנַייא

 ןטימ רענייא טקַאטנָאק ןיא ןעמוק גָאט ןיא לָאמ ןייא שטָאכ ןלָאז רימ

 יױזַא ,..ףליה ןיא ךיז טקיטייג ןוא קנַארק רעװ זיא רעמָאט ,ןרעדנַא

 ןעלמַאז ןבייהנָא לָאז ןעמ (5 :גירק ןוֿפ טַײצ ןיא רענַאידניא יד יו

 ,עיצַארעּפָאָאק רַאֿפ טירש ןטשרע םעד ןכַאמ וצ ױזַא יוװ ןלַאירעטַאמ

 ןֿפױק רימ ןלָאז ,ךיורבעג ןרַאֿפ ןֿפױק ןֿפרַאד רימ סָאװ ,ןטקודָארּפ יד

 ןבייהנָא ןלעװ רימ ןעוו ,רעטעּפש ןוא ;ןֿפוא ןוויטַארעּפָאָאק ַא ףיוא

 ןֿפױקרַאֿפ ךיוא סע רימ ןלָאז ,ןטקודָארּפ-םרַאֿפ ןריצודָארּפ ןיילַא

 -סיוא טעברַא רעד ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ךיז ןלָאז רימ (6 ;ןויטַארעּפָאָאק

 סָאװ ,(עסַאקַײל) *ןָאינוי-טידערק; יד ןרעסערגרַאֿפ ןוא ןרעסעבוצ

 רימ רעכלעוו ןיא ןוא טַײצ רָאי ַא זדנוא ַײב טריטסיסקע ןיוש טָאה

 .טקיטיינעג קרַאטש רעייז ךיז ןבָאה
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 ןוא ,רענעלּפ טימ גרַאב רעצנַאג ַא ןבילברַאֿפ ךָאנ זיא סע ,תמא

 זַא ,ללּכ םענוֿפ טסּוװעג ךיוא רעבָא ןבָאה רימ ,ךיוא עקיטיינ עקַאט

 ,זדלַאה ןיא ןלעטש לָאמ ַא ךיז ןעק לָאמ ַא טימ ןסיבו רעסיורג וצ ַא

 לָאמ ַא ךָאנ זדנוא ןעק ןטעטימָאק ליֿפ וצ ןוא ןגיַײװצ ליֿפ וצ רַאֿפ

 ןלעװו רימ זַא ,טסזװעג ךיוא ןבָאה רימ .,.,ןטנעדיזערּפ ןלעֿפסױא

 -עג טימ ,סעיצוטיטסנָאק ליֿפ ױזַא ףיוא טַײצ עשּפיה ַא ןרטּפ ןֿפרַאד

 לסיב ַא ךיז ןעק חומ רעשידִיי רעד עכלעוו ַײב ,ןצעזעג-ַײב ןוא ןצעז

 .ןָאט ףרַאש ַא

 טֶא .ץרוק רעייז רעמוז רעד זיא ,עדַאנַאק-ֿברעמ-ןוֿפצ ןיא ,ָאד

 .ןיוש) טכענ ערעגנעל ךָאנ ענַײז טימ רעטניוו רעגנַאל רעד ןָא-טמוק

 םעד ץוחַא .טַײצ גונעג ךָאד ןבָאה רימ .,(לָאּפדרָאנ ןֿפױא יװ דלַאב

 ,טעטש עסיורג יד ןוֿפ טכַארבעגרעבירַא זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי טָאה

 ןיא רעגייז ַא ןעצ זַא ,טייהניווועג יד ,ןעמוקעג זיא רעדעי ןענַאװ ןוֿפ

 ןיוש ףרַאד ,גָאט ַײב רעווש טעברַא סָאװ ,רעמרַאֿפ רעד ןעוו ,טנוװָא

 . .טנװֶָא רעד ןָא טשרע ודנוא ַײב ךיז טבייה .ןעור ןוא טעב ןיא ןגיל

 "וצ ןעמוקעגסיוא םורַא טַײצ ַא ןיא זדנוא זיא עקַאט רַאֿפרעד

 ַא ןלָאז רימ זַא ,סעיצוטיטסנָאק ערעזדנוא וצ טקנוּפ ַא ךָאנ ןבעגוצ

 טעּפש ױזַא ןַײז לָאז גניטימ ַא זַא -- טנוזעג סָאד ןעווענַאש לסיב

 .רעטעּפש טינ ןוא

 .ךָאװ ַא לָאמ ריֿפ ןוא ַײרד טַאהעג רימ ןבָאה ןעגניטימ ןוא

 רַאֿפ טנורג םעד טגיילעג ןבָאה רימ ןעוו ,טנעמָאמ םעד טָא ןיא

 ליֿפ ױזַא ןבָאה רימ זַא ,טליֿפרעד רימ ןבָאה ,עיצוטיטסנָאק רעזדנוא

 -עג ךיז רימ ןבָאה טּפױה רעביא !ןָאטעגֿפױא ליֿפ ױזַא ,טכיירגרעד

 ןענַײז טשרע טָא זַא ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ןביוהעג טליֿפ

 רעדעי סָאװ .ןקָאלֿפ ץיּפש ןֿפױא לגױֿפ ַא יו ,םירג ןעוועג ךָאנ רימ

 ןעוועג למיה רעזדנוא זיא סָאװ רָאנ טָא ,ּפָארַא םיא טבַײרט ךרָאש

 רעד לָאמ ַא טימ ךיז טָאה טָא ןוא ,ןגױצרַאֿפ ערַאמכ רעטכידעג ַא טימ

 זיב קיטכיל ןיא טנָאזירָאה רעד .טרעטַײלעגסיױא זדנוא רַאֿפ למיה

 ,ןביוהרעד טליֿפרעד ךיז ןבָאה ןילַא רימ ןוא ,דלַאװ טַײז רענעי ףיוא
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 טעװ טלעוו רעד ןיא טֿפַארק םוש ןייק זַא ,טליֿפרעד רימ ןבָאה סעּפע

 םעד ןיא ךיז ןבָאה רימ .,ןבַײרטרַאֿפ טשינ ןענַאד ןוֿפ ןיוש זדנוא

 רעד ןוֿפ רעמייב יד טימ ןעמַאזוצ ָאד ןענַײז רימ וַא ,טליֿפעג טנעמָאמ

 זדנוא טשינ טכער ןייק טשינ טָאה רענייק ןוא ,ןסקַאװעגסױרַא דרע

 -ארה םדָא ןוֿפ ךָאנ םיֿבשוּת ָאד ןיילַא ןענַײז רימ .ןריר וצ טרָא ןוֿפ

 ,טכער עלוֿפ יד ץַאלּפ םעד ףיוא ןבָאה רימ ןוא ןטַײצ סנוש

 לַאגיס ,ר ר

 םרַאפ סרעדורב ןיימ ףיוא

 טרעוװ זױהמרַאֿפ סרעדורב ןַײמ םורַא רעמייב עכעלטע יד ןוֿפ
 -- קירעיורט ױזַא רימ

 ,ךָאנ ןענירג ייז --- וליֿפַא ןרירוצ טשינ ייז וצ ךיז ליוו טסברַאה רעד
 ,רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ ןרָאי עטיוט יד ןוֿפ רעטלע אמּתסמ ןיוש ןענַײז ייז
 ,קידנעטש ענַײמ ןרָאי עקידעבעל יד םורַא םוא-ןעקנָאלב סָאװ
 זיא רע) טגָאזעג ןטלעמונַא רעדורב ןַײמ וצ בָאה ךיא

 טסיוו ןעגנַאגעגמוא
 ,טירט יד רעטנוא דרע רעד ןוֿפ טײקטרַאה יד טרַאשעג טָאה ןוא
 ; (! םיא טכַאמ טייקדימ ןַײז ווִיַאנ יו ,רענַײמ רעדורב רעדימ רעד
 !לַאטש ןיא טכַאנ עצנַאג ַא דרעֿפ ןַײד ױזַא טנייוו סָאװ רַאֿפ ,הימחנ --
 ; םעד ךרוד טנָאקעג ןֿפָאלשעגנַײא טינ טכַאנ יד בָאה ךיא
 ןגרָאמירֿפ ןָאה ןַײד ןוֿפ יירק םעניא טעמוא ןימ ַאזַא ָאד זיא סָאװ רַאֿפ
 ? טלֿפײװצרַאֿפ ױזַא ןֿפור סױרַא לַאטש םענוֿפ ענַײד תומהב יד ןוא
 רימ חוּכ ןייק טַאהעג טשינ ןוא ןגיוושעג טָאה רעדורב ןַײמ ןוא

 ןרעֿפטנע וצ
 .ןרעלקרעד וצ רימ טסַײג ןייק טַאהעג טשינ ןוא
 ,ליטש טגערֿפעג םיא ךיא בָאה --- ? הימחנ ,טסַײג ןַײד זיא ּווװ ---
 ,ןָאה ןַײמ ןוֿפ יירק םעניא ןוא וק ןַײמ ןוֿפ ןייוועג םעניא --
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 ,טרָאד טָא ,םענַײֿמ ךַײט ןלָאמש םעד ןוֿפ סָארדרַאֿפ ןליק םעניא ןוא
 .זיוה ןַײמ ןוֿפ רעטצנעֿפ עטשרעטניה יד ןגעקטנַא

 ...ןיוש ןקלעוװ םרַאֿפ סרעדורב ןַײמ ףיוא רעמייב עכעלטע יד

 יייז ןעזרעד ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ירֿפ רעד ןיא טנַײה ןיב ךיא

 טשירֿפעגּפָא ןגַײװצ עקידנקלעוו ערעייז ךימ ןבָאה

 ןעמערַאװ ךיז רעדורב ןַײמ ןֿפלָאהעג גָאט ןצנַאג א בָאה ךיא ןוא

 טנגוי-שרדמ-תיב ןַײז ּווװ ,טײצ-הלּכׂשה רעד ןוֿפ תונורכז יד ןיא

 ...רעטעלב עקיציּפש עקידהנושמ טימ ךיז טילבעצ טָאה

 ...ןיקסנעלָאמס ןוא ןָאסלעדנעמ ןוֿפ תוחומ עֿפרַאש יד רעביא

 גרעבנעזָאר .ל

 רעלדעפ ןשידיי ַא וצ

 ,ןסירעגּפָא ןוא קיצומש ךיד ךיא ףערט

 ,סַאג ןיא סעטַאמש טימ : טרַאקשוּפ ַא ןּפוטש

 ,סעּכ ןוא ןצרַאמש טימ לוֿפ ץרַאה ןַײמ ןַאד טרעוו

 ,ןסירעצ ךיד ךיא טלָאװ טנוה ַא יו שזַא

 ,ןייר ןוא לוֿפ ץרַאה ןַײד הרוּת טימ ךָאד זיא'ס

 ,דַײז ןוֿפ רעל'דייא זיא המשנ ןַײד ןוא

 -- דיילק ןקיצומש ַא ןיא ןַײא ייז וטסליה
 ? ןַײז ױזַא ףרַאד יצ ,הרוּת-ןב וד ,גָאז

 ,ןגיוא ענַײד ןוֿפ ןקילב יד ךיא שרָאֿפ

 ,ןגיובעג ן'יײרד ןיא ןקור ןַײד ךיא עז

 יגערב ַא ןָא ןוֿפרעד טסדַײל וד :ךיא ליֿפ

 ,לגעװּפוטש 1
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 ,םורַא ךיד טמענ סָאװ ,עדנַאש יד ףיט טסליֿפ

 -- םוטש ןוא ָאד דמערֿפ טסיב :ןֿפלעה טינ ריד טסנעק

 ...געוו ןַײמ רימ ייג ןוא ליטש ּפָאק ןַײמ ךיא גייב
119 

 םָאּפענ .ש

 לגניי-גנוטייצ סָאד

 ןגער רעד טמָארטש סרעמע ןוֿפ יוװ

 ,טלַאֿפסַא םעד טשַאו

 ירענוד רעקרַאטש ַא ץילב םעד ךָאנ

 .טלַאֿפעצ זַײװרעקיטש

 ,ןֿפָאלעצ ךיז ןענַײז עלַא

 ,סיורג ןוא ןיילק ,עלַא

 ןגער םעד ןוֿפ ךיז ייז ןציש

 .זיוה ןַײז ןיא רעדעי

 ,לגניי-גנוטַײצ עניילק סָאד זיולב

 ,סַאנ ,ןרױרֿפעגכרוד

 ןעגנוטַײצ-ןגרָאמ לקעּפ ןַײז טימ

 .סַאג רעד ףיוא רע טייטש

 תונמחר ןָא ןגער רעד ןוא

 | : טסיג ןוא ױזַא טסיג

 ?לגנִיי םערָא ,וטסטרַאװ סָאװ ,גָאז ---

 ? טסיזמוא טינ וטסטרַאוו

  ףךעלזייה יד ןוא לדמעה םעד ךרוד

 ' ' ךיג ןגער רעד טסילֿפ

 הֿבנגב ךעלרעגניֿפ יד ןוא
 .יי ךיש יד ןוֿפ ןקוק
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 סָאברוא עשוהי

 טוהרעגניפ רענרעבליז רעד

 ףיוא ?סירָאמ? ףיוא ןעמָאנ ןַײז ןטיבעג טשינ טָאה ןַאהַאק השמ

 .ןעמָאנ םעד ןגָאזװצסױרַא דנַײרֿפ עשידִיי-טינ ענַײז ןרעטכַײלרַאֿפ וצ

 ןוֿפ ךיז טיצ סוחי ןַײז :םיא סע טנַאמרעד ."השמ, טרעהרעד רע זַא

 ...ןומַיײמ ןב השמ 'ר וצ תוכייש ַא טָאה רע ןוא וניבר השמ

 טשינ זיא'ס לַײװ ?ןעמָאנ ןַײז םעצולּפ רע טנָאמרעד סָאװ רַאֿפ

 -סטרובעג רעטסקיצפוֿפ ןַײז זיא'ס .םיא ַײב גָאט רעכעלנייוועג ןייק
 .גָאט

 ןרעהֿפיױא וצ לַאנגיס םעד ,גנולק םעד טרעהרעד רע רָאנ יוז

 ךיז טלַײא ןוא ּפַאש םעד ןזַײרּפש עסיורג טימ רע טזָאלרַאֿפ ,ןטעברַא

 ,םייהַא

 ןורּכז ןֿפױא ףױרַא-ןעמיווש ,סובָאטױא ןיא קידנציז ,געוװ ןֿפױא

 ןַא רָאג-רָאג ןיא רעקיטנַײה רעד רָאנ .געטסטרובעג ענעדײשרַאֿפ

 רע געמ ,קיצֿפוֿפ יד וצ ןיוש טייגרעד שטנעמ רעד ןעווא .רערעדנַא

 -טע טציא זיא רע ,ןעגנורַאֿפרעד ןגיל םיא רעטניה זַא ,ןגָאז עקַאט

 ףרַאד רעבירעד ..."לכׂש רעמ עלעּפַאק ַא טימ ,רעקַיור ַא ןיוש סָאװ

 טגָאז יו .ֿבוט-םוי ַא ןיא םיא ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןקרעמּפָא גָאט ַאזַא ןעמ

 לֿבוי ַא םערָאװ -- "םכל היהּת איה לֿבוי יּכ; ?הרוּת עקילייה יד סע

 | ..ןַייז ךַיײא סע לָאז קילייה .סָאד זיא

 ,ֿבוט-םוי ַא בוא :בַײוװ ןַײז ןוֿפ ךיז טנָאמרעד ןוא טכַארט רע

 | ..ןָאט סע ןָאק יז רָאנ ,יז ןָאק
 ,זירּפרוס ַא םיא רַאֿפ וצ-טיירג יז זַא ,םיא טגָאז ץרַאה סָאד ןוא
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 -- ןגעקטנַא םיא הנח ןַײז עקַאט טמוק ,ריט יד טנֿפע רע רָאנ יו
 :םיטש ריא טיילגַאב לכיימש ַא

 !גָאטסטרובעג ןכעלקילג ָא --
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 ,החמׂש-לעב רעקיטכיר ַא עקַאט ןיוש ךיז רע טליֿפ

 ענימ ַא ףורַא-טיצ ,ךעלנייוועג זיא רע יוו רעדימ ךיז רע טכַאמ

 - ײקרעמֿפױא טרַאוװרעד סָאװ שטנעמ ַא ןוֿפ

 זיא .ןהשמ ,םיא ןוא ,לטנַאמ ןַײז ןָאטסױא ,הנח ,םיא יז טֿפלעה

 ,ךיז וצ טייקטנעָאנ ריא טליֿפ רע ןעוו ,טוג

 םעד טשטניוװ עמַאמ יד יו קידנרעהרעד ,רעדיוװ רעדניק יד

 םיא םורַא ןערָאּפ וצ ןָא ךיז טבייה ןעמ ןוא ,וצ ךיוא ןעמוק ,ןטַאט

 .ןתח ַא םורַא יו

 ןיא ךעלדמערֿפ ךעלנייוועג ךיז טלַאה סָאװ ,רעטסטלע רעד ,ףסוי

 סנטַאט ןוֿפ סיױרַא-טמענ ,עדַאנַאק ןיא עדָאמ יד זיא סע יװ ,זיוה

 -בָאט יד ,תור .בָארעדרַאג ןיא ןַײרַא םיא טגנעה ןוא טוה םעד טנַאה

 ,רעטסגנַיי רעד .ךישקעטש יד ןגעקטנַא ןטַאט םעד טגָארט ,רעט

 םעד טיײרגעגנָא ןיוש טלַאה ,רעֿפיטש רעקירָאײןעצ רעד ,סַאנָאי

 .ךעטנַאה סנטַאט

 גונעג עקַאט טרעיודעג סָאד .ןשַאװמורַא ךיז טייג השמ ןוא

 -לטימ ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא זיא רעײנטנַאה ַא רעדַײנש ַא יװ לַײװ ,גנַאל

 ,ןשַאוּוצּפָא רעווש זיא לָאמ טֿפָא סָאװ ,קעלֿפ ַא םיא ַײב רעגניֿפ ןטס

 .טרעװַאשז סָאװ לַאטעמ ַא ,טוהרעגניֿפ םענוֿפ קעלֿפ רעד טמוק'ס

 םורַא .ןטקעדַאב-סַײװ ַא ,שיט םוצ ךיז רע טצעז ןשַאוװ ןכָאנ

 ,בַײװ סָאד ,רעדניק יד --- םיא

 החמׂש-לעב רעד .םילכֲאמ עטוג טימ טיירגעג זיא שיט רעד

 עכלעזַא געט לֿפױװ ?טשינ סָאװ רַאֿפ .עסוּכ ַא ןכַאמ וצ ךיז טביולרעד

 ?ןבעל ןיא ןעמ טָאה
 -עּפס םעד שיט ןֿפױא הנח ןַײז ןיוש טלעטש ןירעד ןטימ ןיא

 יּפעה, -- תויתוא יד ןבירשעגנָא ןענַײז סע ןכלעוו ףיוא .ןכוק ןלעיצ
 .גנַאזעג ַא קעװַא-טייג סע ןוא --- ?!יידסטריוב

 ,רעמיצטנָארֿפ םעניילק ןיא ןַײרַא החּפשמ יד טייג טַײצלָאמ ןכָאנ

 ךיז טבייה ָאד ןוא ,ןלוטש עכעלטע יד טימ ָאידַאר יד טייטש סע ּוװ

 החמׂש-לעב םעד ןבעג סָאד ,גנורעַײֿפ רעד ןוֿפ לייט רעטייווצ רעד ןָא

 .טנָאה ןיא הנּתמ ַא טימ ךיז טרעטנענרעד דניק סעדעי .תונּתמ יד
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 ,דמעה ַא ,טַאװַארק ַא ,לַאש ַא :ןעמַאזוצ ייז טמענ ,עטַאט רעד ,רע ןוא

 .ןטערַאגיס לקעּפ ַא
 !קנַאד ןרעַײט ַא ,ךעלרעדניק ,קיטרַאסיורג --

 - ףיד רַאֿפ בָאה ךיא ךיוא --- הנח ןַײז ןָא ךיז טֿפור --- !טרַאוװ --

 .עלהנּתמ ַא

 ,טלקיװעגנַײא ןַײֿפ ,סניילק ַא ,לטכַאש ַא ריא ןוֿפ טמוקַאב רע

 !טוהרעגניֿפ רענרעבליז ַא -- טעזרעד ןוא טנֿפע רע

 -עג טָאה רע זַא ,ךיז טנָאמרעד ןוא טקוק ,םיא ףיוא רע טקוק

 ןייק ןיא ןֿפױק וצ םיא ןעמוקַאב טשינ רָאנ ,טוהרעגניֿפ ַאזַא טכוז

 .טשינ טֿפעשעג םוש

 ?ןעמונעג סע .הנח ,וטסָאה ווו ---

 | ,דימשדלָאג ַא ַיײב טלעטשַאב --

 -ֿפױא ריא רַאֿפ ריא טקנַאדַאב ןוא רע טכַארט -- !ןַײֿפ רָאג --

 טרעװַאשז רעבליז .ןייר ןַײז ןיוש טעוװ רעגניֿפ ןַײז ,טײקמַאזקרעמ
 .טשינ

 ןיוש טציז תור .קעװַא ןענַײז רעדניק יד .החמׂש סיוא זיא דלַאב

 ןוא .ןעמַאזקע ןַא וצ ךיז טיירג יז ,טנַאה ןיא ךוב ןטימ לקניוו ןיא

 יװ ,רָאי ַא ןיוש .ּוװעדנַאר ַא ףיוא קעװַא זיא רוחב-ןתח רעד ,ףסוי

 ,ןַאהַאק השמ ,רע ןוא לדיימ ןקיבלעז ןטימ סּוװעדנַאר ףיוא טייג רע
 טָאה רע ..הנותח רעד ףיוא ןטעב םיא לָאז רע ,טרַאװ ,עטַאט רעד

 טָאה ,ןַײװ עלעּפָארט ַא ןכוזרַאֿפ ןכָאנ ,רעדיוו ,סַאנָאי ?הרירב ַא ןעד

 .ןֿפָאלשעגנַײא ךַײלג ןוא טעב ןיא טלקַײקעגנַײרַא םיוק ךיז

 ,ןהנח ןבענ טנװָא םעד טגנערברַאֿפ .ןילַא טבַײלב השמ
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 יו ,רעגעלעג ןֿפױא ךיז טיירד .ןֿפָאלש טינ רע ןעק טכַאנ ַײב

 רע ,ץרַאה ןַײז .םייחה-רֿפס ןַײז ןיא ןַײרַא-טקוק ,שורװשחַא לָאמַא

 -וא טימ ,טֿפַאשקנעב טימ טליֿפעגנָא טרעוו סָאװ רַאֿפ טשינ טסייוו

 ;םיא ןיא טַײרש ץרַאה סָאד שזָא ,טעמ
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 רעבָא .טלעוו ענייש ַאזַא ןֿפַאשַאב טסָאה ,םלוע לש ונובר ---

 ?ןַאטעגֿפױא ריא ןיא ,השמ ,ךיא בָאה סָאװ

 רָאנ ,ביל טשינ ,טסעג יד ,ייז טָאה רע .טֿפַאשקנעב ןוא טעמוא

 ,,,טייהרענעטעבעגמוא ןעמוק יז

 רעקידנור רעניילק ןַײז לָאמ ַא ךָאנ ףױרַא-טמיווש ןורּכז ןֿפױא

 יד וצ ךעלנע ענייא ,ןרָאי ענַײז םיא םורַא לַײװ ,רישכמ-טעברַא

 ןוא לרעּפ יוװ ייז ןעלקניֿפ לָאמ ַא סָאװ ,סייווש סנּפָארט יו ערעדנַא

 | ..ןרערט יוװ --- לָאמ ַא

 טָאה סע זכלעוו טימ ,טוהרעגניֿפ םעד טציא דָארג ךיוא טעז רע

 ַא ,רענעגױבעגנַײא ןַא ,דִיי רערַאד ,רעניילק ַא -- עטַאט ןַײז טיינעג

 ןיא קעװַא ,טעברַא רעד רַאֿפ ,ןגרָאמירֿפ ןדעי זיא סָאװ ,רעקיטֿפערק

 .םיא טקנעדעג רע טניז --- ױזַא .ּפַאש ןיא טרָאד ןוֿפ ,ןענװַאד לוש

 .רעגַײװש ַא קידנעטש ןעוועג רע זיא םעד וצ ןוא

 רעטָאֿפ רעד םיא טָאה ,רע טקנעדעג .הווצמ-רב ןַײז ךָאנ דלַאב

 .טריֿפעג ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעג
 ?ןיהווו ---

 ,ּפַאש ןיא ---

 ?סָאװ רַאֿפ--

 | ,טגַײװש עטַאט רעד

 ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,עדַײבעג ַא ןיא ךיז רע טעזרעד דלַאב

 רע טקוק .סָאבעלַאב ןרַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ טרעוו ,ןישַאמ ןוא שטנעמ

 קילב ןַײז רעטנוא ךיז טמענ השמ שזַא ,סָאבעלַאב רעד ,םיא ףיוא

 ,ןלעֿפעג םיא רע זיא אקווד .ןקערש

 .םיא רע טגָאז --- !השמ ,ךיז טצעז --

 ,טייג ןוא ןיוש רע טציז
 עטקיטולברַאֿפ טימ ןעמוקעגמייהַא רע זיא געט עטשרע יד ןיא

 ןביוהעגנָא םיא ַײב ךיז טָאה טנעה ןציּפש יד ףיוא טיוה יד .רעגניֿפ

 ,ןלייש

 -רע ןַא ףיוא ףרַאד שטנעמ רעד !ןוז ,ןעניווועגוצ ךיז טסעוו --

 ,טיורב ןַײז ןענידרַאֿפ ןֿפוא ןכעל
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 -גייא רעד ןעוועג זיא רע .ןטָאט ןַײז טגלָאֿפעג ,השמ ,רע טָאה

 זיא רעטומ יד לַײװ ,ןגלָאֿפ טנַאקעג טָאה רע ןעמעוו ,שטנעמ רעקיצ

 ןַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ּפַאש ַא ןיא ךיוא ,זיא יז .ןעוועג טשינ ןיוש

 רעד ,רע ןוא ..הֿפירׂש ַא ןכָארבעגסױא טָאה סע תעב ,קילגמוא

 "גיֿפ ןֿפױא טוהרעגניֿפ ןטימ ןברָאטשעג ,טרעטלעעג ךיז טָאה ,עטַאט

 .טעברַאעג ןוא ןסעזעג זיא רע תעב גָאט ןטימ ןיא רעג

 ..ןעוועג קנַארק טשינ ,ןעמ טגָאז ,.טיוט רעטוג ַא

 ןוא ןבילבעג .ּפַאש ןיא ןבילבעג ןיוש השמ זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 ןייק זַא ,ױזַא רעבָא טנרעלעגסיוא ךיז .הכאלמ יד טנרעלעגסיוא ךיז

 טימ טשינ -- ןכַײלגרַאֿפ טנָאקעג טשינ םיא טימ ךיז טָאה רעדַײנש

 יֿפױא טָאה רע .,ןסַאּפ ןטימ טשינ ןוא ךעטש עטַאקילעד ,ענַײֿפ יד

 טָאה ןגָארט זַא ,ױזַא שובלמ ַא טעקצַאצעגסיױא רעכיג ,ןיינ ,טיינעג

 ..ןָארט ןפיוא קידנציז ןיילַא דרַאװדע גינעק רעד טנָאקעג סע

 רַאֿפ ,רָאי סעדעי ,ןהשמ ,םיא סָאבעלַאב רעד טָאה רַאֿפרעד

 ..הנּתמ ענשזַאוװ א ןבעגעג .סעמטסירק

 ,קירוצ ףיוא רעק ַא ןָאטעג ןבעל סָאד רעבָא ךיז טָאה לָאמ ןייא

 ןביוהעגנָא טָאה ץלַא ,ןענישַאמ עַײנ טלעטשעגנַײרַא טָאה ּפַאש רעד

 ַא ןרָאװעג זיא לירעדַײנש-לעטשַאב ןוֿפ ךיוא ,טריזינַאכעמ ןרעוו
 !סחוימ סיוא ...עיצקודָארּפ-ןסַאמ

 ,ּפַאש ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ןצנַאג ןיא רע זיא טַײצ רעד טימ ןוא

 רענישַאמ ַא ןרעוו וצ .גנוקיטֿפעשַאב ןָא ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה געט

 ןבָאה םיא .ךיג גונעג וצרעד ןעוועג טשינ ,טגיוטעג טשינ רע טָאה

 וצ ןסָאלשַאב רע טָאה .ןבעל סָאד טצריקרַאֿפ געט עזָאלטעברַא יד

 -יילק ַא ,טַאטשרַאװ ַא ןענעֿפע ןיילַא ךיז טעו רע :לזמ ןַײז ןריבורּפ

 ,ןגָאלשרעד ןענָאק ךיז לָאז רע ןכלעוו וצ ַאזַא ,םענ

  -ַאד רעד ןיא ןוא ַאטנָארָאט ןוֿפ לייט-חרזמ ןיא קעװַא זיא רע

 טימ רעמיצ א טכוזעגֿפױא ,קיליב זיא טלעג-הריד ּוװ ,טנגעג רעקיז

 ..ןעז םיא ןלָאז סרעייגכרוד זַא ,ריטטנָארֿפ ַא טימ רעטצנעֿפױש ַא

 ךיז :רָאי עכעלטע ףיוא טקַארטנָאק ַא סָאבעלָאב ןטימ טכַאמעג ןוא
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 -געש ,רעש ַא ,לסערּפ ַא ,שיט ַא טלעטשעגקעװַא ןוא ...טנרָאװַאב

 לַײװ ,לגיּפש ןקיטרַאסױרג ַא טֿפױקעג ,הרוחס-טינש ףיוא ךעלעק
 ןכַאמ ףרַאד סָאװ .סָאד זיא ַײרעדַײנש-לעטשַאב ַא ןיא לגיּפש רעד

 -ֿפױא ריט רעד ףיוא ןוא ,טנעילק ןֿפױא קורדנַײא ןטוג ןטשרע םעד

 ,ײרעדַײנש סנַאהַאק השמ :לדליש ַא ןעגנַאהעג

 ןייק ןוא ,םישדח ןוא ןכָאװ ,געט ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע רָאנ

 ...ןַיײרַא טשינ ץלַא ןענַײז ןטנעילק

 :טסיירטעג םיא ןעמ טָאה

 סענזיב רעַײנ רעדעי ןיא !השמ ,רעקיצנייא רעד טשינ טסיב --

 ...דלודעג ןבָאה ,ןטרַאװ ףרַאד ןעמ .ױזַא זיא

 עטגײלרַאֿפ טימ ןוא ןישַאמיינ רעד ַײב ןסעזעג גנַאל ױזַא רע זיא

 םיא ןוֿפ ןביוהעגנָא טָאה לגיּפש רעד זיב ,לגיּפש ןיא טקוקעג טנעה

 ;ןקזוח

 .יגונעג טשינ זיא סָאד רעבָא ,השמ ,רעדַײנש רעטוג ַא טסיב --

 ..טשינ סע טסיב וד ןוא .ןַאמסטֿפעשעג ַא ןַײז ףרַאד ןעמ

 -הריד קיליב טלָאצ רע ּוװ ,טנגעג יד זַא ,ןעזעג טשינ טָאה רע

 יד .ײײרעדַײנש-לעטשַאב ַא רַאֿפ טרָא קיסַאּפ ןייק טשינ זיא ,טלעג

 עכלעוו ,יד ןוא .טשינ ןעמוק ןטנעילק ןייק .עמערָא ןַא זיא טנגעג

 ,םישובלמ עטלַא טימ ,גרַאװטלַא טימ רָאנ זיא ,ןעמוקעג ָאי ןענַײז

 .סעטַאל ןגייל

 ןטעבעג ןוא סָאבעלַאב םוצ קעװַא רע זיא ,רעטרעטינרַאֿפ ַא

 טָאה -- ?..רעדניק בָאה'כ; .טקַארטנַאק ןוֿפ ןעַײרֿפַאב םיא לָאז רע

 ,טגָאזעג םיא רע

 טכַאל ,טכַאל ןוא ןגיוא יד ןיא ךַײלג םיא סָאבעלַאב רעד טקוק

 :םינּפ ןוֿפ ּפָארַא םיא ןלַאֿפ ןלירב יד שזַא

 זיא טקַארטַאק ?רעדניק ןייק טשינ ןעד טָאה דִיי רעכלעוו --
 | !טקַארטנָאק

 -סיוא קעװַא ןוא ,ןגיוושעג טָאה ,עגַאל יד קידנעעזרעד ,הנח ןַײז

 ַא ןיא שעװ ןוֿפ ןירעסערּפ ַא רָאֿפ טלעטשעג ךיז .טעברָא ןַא ןכוז
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 ןֿפסוי ןקירָאינצכעז טלָאמעד םעד טריֿפעג ןיהַא ןוא ,ּפַאשרעדמעה

 ,רעדַײנשוצ ןוֿפ ךַאֿפ סָאד םיא ןענרעל וצ

 -נייא ןוא רעטסקירעביא רעד טליֿפרעד טלָאמעד ךיז טָאה השמ

 .טלעוו רעד ףיוא שטנעמ רעטסמַאז

 ּפַאש רעד זַא ,גנוטַײצ ןיא סנָאנַא ןַא ןעזרעד רע טָאה לָאמ ןייא

 ,דנַאל ןרעביא םישובלמ עטוג יד ןוֿפ טמש סָאװ ,*טַארקָאטסירַא;

 ןוא .קעװַא ןיהַא ךַײלג רע זיא .רעײנטנַאה ןטריציֿפילַאװק ַא טכוז

 "רַאװ םענוֿפ סטוג-ןוא-בָאה ןַײז ןֿפױקרַאֿפ ןכָאנ ,טלעג לסיב ןרַאֿפ

 -..טקַארטנָאק םענוֿפ טזיילעגסיוא ךיז רע טָאה ,טַאטש

 קיטַײרֿפ ןדעי םייהַא שטָאכ רע טגנערב .,טָאג ןעקנַאד ,טציא

 ..יןבעל ןרַאֿפ טלעג עקיטיינ סָאד

 וטסנָאק סָאװ רַאֿפ ?ריד טלעֿפ סָאװ ,ױזַא ביוא ,השמ ,ונ --

 ,ךיז רע טגערֿפ --- ?ןֿפָאלש טינ
44 

 ענַײז ןורּכז ןֿפױא רעדיוו םיא ןעמוק ,סובָאטיױא ןיא ,געוו ןֿפױא

 .ןעמַאזקע ריא .תור --- יז לָאמ סָאד ,רעדניק

 "רַאֿפ טעוו יז ...עטנשקע ןַא ..,ןַײז יז ליוו ןירערעל ַא רָאנ --

 טעו ריא ןעוו וליֿפַא -- טױרטרַאֿפנָא לָאמ ןייא םיא יז טָאה -- ןצעז

 ..ןרעגנוה וצ ןעמוקסיוא

 םיא ,ןרידוטש ןזָאל רע טעװ ,ןוז ןטסגניי םעד ,ןסַאנָאי ךיוא

 -גַײה יד ןיא שטנעמ רעד ןעד ןָאק סָאװ !רעכיז ?ןעד יוװ ,ןקיטומ

 ?ערעל ןָא ןבעל ןיא ןכיירגרעד געט עקיט

 ,טֿפױל טַײצ יד יו טשינ רע טליֿפ ,ןעקנַאדעג יד טָא ןיא ןָאטרַאֿפ

 ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ךיז טעזרעד רע ןעוו

 -עג ךעצ ןַײז .עדַײבעג עקיקָאטש-ףלעווצ ַא ,ּפַאש ןַײז טייטש סע ּוװ

 ןַײרַא םיא ןיא ךיז טזָאל רע ,קָאטש ןטרעֿפ ןֿפױא ךיז טניֿפ

 ךיז טזָאל רע .טַײצ רעד רַאֿפ טמוק רע סָאװ ,ןדירֿפוצ זיא השמ

 ןציז סע ּוװ ,שיט ןגנַאל ַא ַיײב לקניוו לעיצעּפס ַא .לקניוו ןַײז ןיא ןייג

 ,ּפעקנעױרֿפ ייר ַא ךיז טעז סרעטסַײמ יד ןבענ ,ּפַאש ןוֿפ סרעטסַײמ יד

 ,סיוא-ןקידנע עכלעוו יד ןענַײז סָאד ,רָאה עיורג טימ ,ערעטלע ֿבור'ס
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 רעד טשינ ןוא רעטסַײמקרעװ רעד טשינ טרעה סע ןעוו ,ןעיינ ןתעב

 ,ךיוא טֿפערט סע .רעכעליירֿפ סָאװטע ןכַאמ ,ייז ןעגניז ,סָאבעלַאב
 יד ךיז טרעה ןעגניז רעייז ןיא לַײוװ ,ּפַאש ןיא קיטעמוא ןכַאמ ייז זַא

 ןוֿפ ןעױרֿפ ןענַײז סָאד .ןעמייה עקילָאמַא ערעייז וצ טֿפַאשקנעב

 סע .עילַאטיא ,דנַאלשטַײד .ענַיַארקוא ,ןליוּפ ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ

 -ייד ַא ןשיווצ יירעגירק ַא וצ טמוק סע זַא ,ןעוו טשינ ןעוו טֿפערט

 יד ,טײהנעגנַאגרַאֿפ יד טנַאמרעד ןעמ ;ױורֿפ רעשידִיי ןוא רעשישט

 ' ,.,המחלמ-רעלטיה

 -סַאֿפ יד ,סרעטעברַא ערעדנַא יד ןעייטש *סרעשיניֿפ; יד ןבענ

 ּפַאש ןטַײז עדייב סיוגנעל ןוא .סרעיינּפענק יד ןוא סדעיצ-עגירט

 ,עכעלטנייוועג .ןענישַאמ-יינ רועיש ַא ןָא ךיז ןעִיצ ,וצ טנעוװו יד וצ

 ,ןגוצ עגנַאל ייווצ יד ןטימ ןיא ןוא .טענ יד ףיונוצ-ןעיינ עכלעוו יד

 -ַאל ,רעּפַאכ-טנװַײל רעד :ןענישַאמ עלעיצעפס ערעדנַא ךיז ןעניֿפעג

 םעד ףױרַא-טּפַאכ סָאװ ןישַאמ יד ןוא ,רעלרינש רעד ,רעוװעקיּפ-ןצ

 ,ערעדנַא ןוא שובלמ םוצ קַאלשרעטנוא

 ןישַאמ עַײנ ַא טמענרַאֿפ ךעצ םעד ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא רָאג

 ןענָאסַאֿפ יד טצינש סָאװ ,ןישַאמ א זיא סָאד ."רעּפייש, ןעמָאנ ןטימ

 "רךעּפיש, םעד טָא ןוֿפ טרָא ןֿפױא ןענַײז רעִירֿפ ,םישובלמ יד ןוֿפ

 טלצניקעגסיוא רעש ַא טימ ןבָאה סָאװ ,סרעטעברַא ריֿפ ןענַאטשעג

 רעד טריֿפ ,טנַאהנעױרֿפ ןייא ןוֿפ ףליה רעד טימ .טציא ,ןענָאסַאֿפ יד

 ...ריֿפ ענעי סָאװ עיצקנוֿפ עקיבלעז יד סיוא *?רעּפיײש;
 . י

 םעצולּפ טרעהרעד ןוא טנַאה רעד ןיא שובלמ ַא טימ השמ טציז

 -יינש ַא ןוֿפ טשינ טירט --- טירט עכעלנייוועגמוא ,טירט ךיז רעטניה

 ּפַאש ןיא טעזרעד ןוא ּפָאק םעד סיוא רע טיירד .רעסערּפ רעדָא רעד

 טנרָאֿפ ןוֿפ .ןרעווש ַא ,ןטסַאק ַא ןגָארט ייז .סרעגערט ןעמוקנַײרַא

 םעד טלעטש ןעמ ןוא ,געוו םעד ייז טוַײװ ,רעריֿפנָא-ךעצ רעד טייג
 ,עציילּפ ןַײז רעטניה ,סרעטסַײמ יד ןוֿפ לקניוו ןיא דָארג קעװַא ןטסַאק

 רעד .ןישַאמ רעַײנ ַָא ןוֿפ םילּכ סיױרַא-טמענ'מ ןוא טנפע'מ
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 זיא'ס ,ןישַאמ יד ףיונוצ-ןלעטש ףליהעג ןַײז ןוא רעקינַאכעמ-ּפַאש

 םענעסיררַאֿפ ךיוה .ןקידנצנַאלג ַא טימ ,ילּכ ענשזַאװ ַא ,קיטנָאק

 סיוא טעמּכ ךיז טכַײלג ,ערעדנַא ךס ַא רעבירַא-טקוק סָאװ ,"ּפָאק;

 ."רעּפייש, ןטימ ךייה רעד ןיא

 -רעד ןוא *רעּפייש, ןֿפױא השמ טקוק סַײררעביא-גָאטימ ןתעב

 ןישַאמ רעד טָא בילוצ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ריֿפ ענעי ךיז טנָאמ

 -עֿפָארּפ םוצ אמּתסמ ?קעװַא ייז ןענַײז ןיהּוװ ,טעברַא יד ןרױלרַאֿפ

 רעלענָאיסעֿפָארּפ רעד רָאנ ..,ןגָאלקרַאֿפ ךיז קעװַא ןײארַאֿפ ןלענָאיס

 ,קיגכעט רעַײנ רעד ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןָאק ןײארַאֿפ

 יו טעז ,ןישַאמ רעַײנ רעד ףיוא השמ רעדיוו טקוק גָאטימ ךָאנ

 טכַארטַאב ,ּפָארַא ךיז טצעז ,ריא וצ ךיז טרעטנענרעד רעריֿפנָא רעד

 ןשירטקעלע םעד ןַײא-טסילש .ןַײא-טמעדעֿפ .הלּכ ןַײז ןתח ַא יו

 טמענ עקַאט טָא ןוא ...ןריבורּפסױא אמּתסמ טייג ,ױזַא טָא ,םָארטש

 ,ןגערב עדייב יד ףיונוצ-טגייל ,שובלמ ַא שיט ןַײז ןוֿפ ּפָארַא ןיוש רע

 ,זיול רע טלַאה גערב ןייא ,טסילַאיצעּפס ַא סָאד טוט סע יוװ ,קיצנוק

 ,לדָאנ ןוא ןייצ יד ןשיווצ רעטנורַא ךַײלג רע טקור ןטייווצ םעד תעב

 ןישַאמ עַײנ יד .גנַאלק ַא ןישַאמ יד סױרַא-טזָאל-- ?!ר"ר-ר-רב;

 | .עיצקנוֿפ ריא טריֿפעגסיױא ןיוש טָאה
6 

 ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןקיבלעז םעד עקַאט

 ,"ןַאמרָאֿפּפַאש; רעד ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא ,םייהַא ןייג וצ לטנַאמ ןַײײז

 ןּפעטש טינ רעמ ןיוש טעװ ןעמ !קעשט ןַײד זיא טָא ,השמ --

 ןכַאמ ךיז טעו סע ביוא .טנַאה רעד טימ םישובלמ יד ןָא טנַײה ןוֿפ

 ריד סע ןעמ טעוװ ,רעסערּפ רעדָא *רָאטײרעּפָאפ ןַא רַאֿפ טרָא ַײרֿפ ַא

 ...ןסיוו ןזָאל רעכיז

 טכַארטַאב ,ןסַאנָאי ןוא ןעלחר ןוֿפ קידנטכַארט ,םיײהַא געוו ןֿפױא

 ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאה'מ סָאװ ,טוהרעגניֿפ םענרעבליז םעד השמ

 געמ ןעמ סָאװ ,ץֿפח ַא ףיוא יו ףיורעד טקוק ןוא גָאטסטרובעג םוצ

 ,ייזומ ַא ןיא ןלעטשנַײרַא ןיוש
 ָאטנָארָאט
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 ןוָאקינלַאקש .ש .א

 קיטנַאמ אזַא

 2 יב

 ,טָאטש ןיא ימ יד ףיוא-טייטש ירֿפ

 .ןעמוק טשרע ןלעוו גָאט ןוא ןוז

 ,רעטשרע רעד ךיא ןיב ןסַאג עקידנֿפָאלש יד ףיוא

 ,ןגיוא יד ןיא טכַאנ טימ
 טלּפעגרַאֿפ ףָאלש ןוֿפ טשרע

 .רענייא --- רענייטש עטרַאה יד רעביא

 גָאט ןקידקיטנָאמ םעד ןוֿפ ןעניגַאב רעד

 : ןרעוו ךעלמייהמוא ןָא-טבייה
 ,ןרעטש יד ךיז למיה ןוֿפ ןֿפױלעצ סע

 ,ןיילק ןוא ךיוה קעװַא-טיצ הנֿבל יד

 ,יולב סָאד טרעוו קידלּפענ ןוא

 ,דלָאג סָאד טרעוו לעג

 דרע רעד ןוֿפ ןירג סָאד ןוא

 ,יורג טרעוו ןוא ןרעצ ןָא-טבייה

 ,ןלַאֿפעג טלָאװ ןגער יוו

 בי

 ,טָאטש יד ךיז טקעוו דימ

 ;רענייטש עטלַאק ףיוא רעווש טמעטָא

 טָארש ןקידנגער ךרוד ןענַאמוט ןסַאג ףיוא

 ימ יד סױרַא טרַאה טרָאֿפ

 .רענייצ ענרעזַײא טימ טצירק ןוא

 ,ןלַאװק עקיטכיל ענַײד ןֿפע

 !גָאט ןקידקיטנַאמ םעד ןוֿפ ןענינַאב רעכעלמייהמוא
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 גָאר ןדעי ןוא סַאג רעדעי ףיוא

 םיוב רעקיצנייא ןַא ןגיובעג טייטש

 .ןקלעװ טינ ךָאנ ליוו ןוא

 ברַאפנעוָאר הוח

 רענירג רעד

 עציקס

 ןוא ּפולס-ןֿפַארגעלעט ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז וטסָאה סָאװ --

 ןוא ;טוג זיא .ץַאלּפ סָאד ןעמענ טסליוו ?טרָאװ ןייק טשינ טסדער

 טנעה ןייק טשינ טנַײה ןלעֿפ סע !טייהרעטנוזעג ריד ייג ָאט ,טשינ זַא

 ,טעברַא רעד וצ

 םַײב הׂשעמ תעב טיירד ןוא + *ןַאמרָאֿפק רעד ןכורב וצ טגָאז ױזַא

 | -  .לדער-ןָאֿפעלעט

 .ןעמענ םיא ליוו ךיא .ָאי --

 לבַײרט ןיא ןַײרַא סעּפע טדער רע .טשינ טרעה *ןַאמרָאֿפ רעד

 ;שידִיי ןשילױּפ ןקַאמשעג ַא ןיא טנָאמרעד שילגנע ןַײז .ןָאֿפעלעט ןוֿפ

 .קיטרַאֿפ רֶע זיא טָא .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןענַײז רעטרעוו יד זיולב

 ףיוא ןגיוא ענַײז ןענַײז רעדיוו ןוא לבַײרט סָאד טגײלעגקעװַא קילַײא

 .ןכורב

 ?ונ ---
 .ָאי ---

 ,רעגייז ַא ןעצ טרַאק ןַײד 2 ןשטנָאּפ טסעוו ,טַײר לֶא ---

 -שיטבַיײרש ןימ ַא רעטנוא רעטנורַא קיטסַאה טייג רעריֿפנָא רעד

 ַא סױרַא-טיצ ,ןטקיד עיור ןוֿפ טּפַאלקעגֿפױנוצ זיא סָאװ ,טעֿפוב

 .(רעגײזילָארטנָאק ןיא) ןּפַאלקּפָא * -- ,רעריפקרעוו 1
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 ןסַײװ א רעביא טנַאה ןַײז טריֿפעצ ןוא רעיוא ןרעטנוא ןוֿפ רעַײלב

 ?ךיז וטסבַײרש יו --- :לטרַאק

 ןעמָאנ ןַײז םיא טריטקיד ךורב

 ?וטסיב טלַא יוו ---

 ,קיצרעֿפ ןוא ןייא ---

 ?רעדגיק ,םליוו ---

 .לָאמַא טַאהעג ---

 --- ןָא םיא טקוק ךורב --- !טרַאק ןַײד שטנָאּפ ייג .טַײר לֶא --

 לָאמ ןייק ךָאנ טסָאה ..,רעגייז ןרעטנוא ,טרָאד .טרַאק ןַײד שטנָאּפ

 ?טרַאק ןייק *טשטנָאּפעג , טשינ

 ,טשינ לָאמ ןייק ---

 סָאד םיא רַאֿפ טשטנָאּפ ןוא וצ םיא טימ טייג "ןַאמרָאֿפ; רעד

 ,לטרַאק עסַײװ

 ןגיל ףרַאד עטרַאק יד .קיצכעז ןוא ןייא זיא רעמונ ןַײד --- |

 -עג וטסָאה סָאװ .ןעמ טשטנָאּפ גָאט ַא לָאמ ריֿפ .ָאד טָא קידנעטש

 ?רעירֿפ ןָאט

 ,ןכָאװ ירד ָאד טשרע ןיב'כ --

 ?ןטרָאד ןיימ'כ ---

 רעשילױּפ ַא ןיא רעצעז ַא ןעוועג ךיא ןיב עשרַאװ ןיא --
 ,גנוטקיצ

 ַא וצ ןלעטשוצ ךיד לעוו'כ !לטנַאמ ןַײד ףיוא-גנעה .ייג --

 ?ןסערּפ ןיא גנונַא ןַא סעּפע טסָאה ,ןישַאמסערּפ

 ,טשינ רָאג ---

 !ַאוסנַארֿפ ,,,טַײר לֶא ---

 -ַאמ יד ןוֿפ שיורעג ןכרוד ךיז טגָארט עמיטש *סנַאמרָאֿפ, םעד

 לדמעה טֿפַײרטשעג טור ַא טוט ּפַאש ןוֿפ ףיט רעד ןיא ץעגרע .ןעניש

 יד ןשיוװצ ךיז טזַײװַאב רוחב רערעגָאמ ,רעדנָאלב ַא .רעמיש ַא

 -טעז רע .ןעלטנַאמ עטקיטרַאֿפעגסױא טימ ענעגנָאהַאב סרעדנעטש

 ןּפעלק רָאה עטלוַײרקעג סעמשטוק ייווצ .ןצכעז רָאי ַא ףיוא סיוא



 161 עדַאנַאק ןופ דרצ רעטיירב רעד רעביא

 ,סייוש םעד טנעה עדייב טימ ךיז טשיוו רע .ןרעטש ןַײז וצ טכַײֿפ

 ,םינּפ ןשלגנִיי ןַײז רעביא זַײװסעגורטס טניר סָאװ

 "ןַאמרָאֿפ; רעד םיא וצ טגָאז --- גניסערּפ ןָאסרַאג יײרטנָאמ ---

 .ןכורב ףיוא טוַײװ ןוא

 ךיז טזָאל ןוא ןַאוסנַארֿפ וצ לכיימש םענעגעלרַאֿפ ַא טיג ךורב

 סרעדנעטש ןעייר יד ןשיווצ רעִירֿפ ,ּפַאש םעד סיוגנעל םיא טימ ןייג

 ןעייר יד ןשיווצ ךָאנרעד ,הרוחס רעטקיטרַאֿפעגסיױא טימ ענעגנָאהַאב

 רָאּפ ַא טימ ךיז רע טנגעגַאב ּוװ טשינ ּוװ .ןענישַאמ עטשיורעצ ןוֿפ

 -וצ ךיז ןזָאל ןוא קיטליגכַײלג עלַײװ ַא םיא ןטכַארטַאב לייט .ןגיוא

 םיא ףיוא ךיז ןטלַאהרַאֿפ ערעדנַא .טעברַא רעד רעביא ּפָארַא קיר

 -עג ןגיוא עקיטליגכַײלג יד .טיײקירעגַײנ רעקידנעגנירדכרוד ַא טימ

 יב רענעמ יד .ןעיורֿפ יד וצ -- עקירעגַײנ יד .רענעמ יד וצ ןרעה

 עלַא טעמּכ ןוא ןרָאי עלעטימ יד ןיא עלַא ןענַײז ןענישַאמ-יינ יד

 ,ןייש עלַא טעמּכ ןוא גנוי עלַא טעמּכ ןענַײז ןעױרֿפ יד .עטַאװעכילּפ

 עכלעזַא .ּפענק יד טיינ סָאװ ,טרָאד עניילק יד טָא .סעקזױצנַארֿפ

 ּפָאק ריא םורַא ךעלעקעל יד ןוא .יז טגָאמרַאֿפ ןגיוא עמערַאװ ,ענַײֿפ

 .טרעמיש ּפמָאל םעד ןוֿפ טכיל סָאד זַא ,טכַײל יױזַא ןוא ןיד ןענַײז

 -סיוא ןענישַאמ-סערּפ טכַא .ץַאלּפ רעד זיא טָא רָאנ .ךרודַא ייז ךרוד

 -עקַאנ בלַאה ַא -- ןישַאמ רעדעי ןבענ .טַארדַאווק ַא ןיא עטלעטשעג

 טבייה טערבסערּפ ןוֿפ .ענירּפושט רעטרעביושעצ ַא טימ רוחב רעט

 ןַײרַא םינּפ ןיא ןכורב טצעז ץיה ַא .ערַאּפ עטכַײֿפ ַא ךיז

 ,קידנעלכיימש אוסנַארֿפ םיא טגערֿפ -- ?שילגנע קיּפס --

 ,לטיל ע שטנערֿפ ,וָאנ ---

 .ַאוסנַארֿפ ךיז טרעדנוװ -- ?עסנַארֿפ --

 .זירַאּפ ןיא ןעוועג רָאנ ,וָאנ ---

 םיא רַאֿפ טמוקַאב רוחב רעד יװ טליֿפ ךורב --- !ירַאּפ ,ָא ---

 .ץרא-ךרד

 -סיוא ףרַאד ןעמ .ערעווש ןייק טשינ ,ךיז טכוד ,זיא טעברַא יד
 ףיוא ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא ךעלטעּפ יד ,סענעשעק יד ךַײלג ןגייל
 יד .סערּפ םעד ץזָאלּפָארַא טנַאה רעד טימ ךָאנרעד ןוא טערב ַא
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 רעבָא ,ַאוסנַארֿפ טגָאז ,טוג ױזַא טשינ ןענַײז ךעלקיטש רָאּפ עטשרע

 טלָאוװ'ס .ןענרעלסיוא ךיז רע טעוװ רעכיז .ןענרעלסיוא ךיז טעוו רע

 רעטצנעֿפ יד ןיא ןרָאטַאליטנעװ יד ...ָאד סייה ױזַא ןעוועג טשינ רָאנ

 סָאװ רַאֿפ ,סניילק ַא שטָאכ ,לטניוװ ַא ןַײז ךָאד ףרַאד סע .ןעמושז

 -ַארק םעד ןעיצּפָארַא ףרַאד ןעמ ..?ןעמעטָא וצ רעווש ױזַא ָאד זיא

 יאדוװַא ,לברַא יד ןצרַאשֿפױרַא ןוא רענלָאק םעד ןעלּפענקֿפױא .,טַאװ

 רעדיוו ןיוש רע טליֿפ םורַא עלַײוז ַא ןיא רעבָא .ױזַא רעטכַײל זיא

 ןדלַאה ןֿפױא ךַײלג ןרעיוא יד רעטנוא ןוֿפ םיא טניר סייווש רעד יו

 -טכַײֿפ ךעלערינש ןוא עציײלּפ רעד וצ טּפעלק דמעה סָאד ,רעטנורַא

 ךַאז ַא רָאנ זיא סע .ךיז ןעניווועגוצ .,ןַײרַא ןקור ןיא ןעלציק טייק

 ּפָאק ןיא םיא טרעמַאה סע רעבָא ,ךיז רע טסיירט ,טייהניווועג ןוֿפ

 ..ךיז ןכערב ,ךיז ןכערב סיֿפ יד ןוא סרעמַאה טנזיוט טימ

 יו ?ןענירעד ןטימ ןיא גנולק א רַאֿפ סָאד זיא סָאװ ?גנולק ַא

 ּפָא-טמעטָא ּפַאש רעד .ןענישַאמ עלַא ּפָא ךיז ןלעטש ףושיּכ ַא ךרוד

 ,רעגייז ַא ףלעווצ ,גָאטימ ןיוש זיא'ס ,ָאי ,טייקליטש עגר ַא טימ

 -כרוד יד טכַארטַאב ןוא סערּפ םעד ַײב ןרױלרַאֿפ ןייטש טבַײלב רע

 -- םעצולּפ ןוא .םוא טשינ םיא ףיוא ךיז טקוק רענייק .עקידנלַײא

 ַײב טייטש ּפענק יד טיינ סָאװ ,לדיימ סָאד .ןגיוא עמערַאװ רָאּפ ַא

 ,םיא

 ?ַאוװַאס ןַאמָאק ---

 רעשידַאנַאק רעד זַא ,סיוא םיא ךיז טכוד לָאמ ןטשרע םוצ

 לביימש ַא טוט רע .טלעו רעד ןוֿפ ןענח עלַא טגָאמרַאֿפ שיזיײצנַארֿפ

 ןוא שירַאנ סעּפע זיא לכיימש ןַײז זַא .ךַײלג טליֿפ רע רעבָא ,ריא וצ

 ,ךעלמייהמוא

 ?ַאּפ סענ ,ןעיזירַאּפ טעז ּווװ ---

 .ךורב ךיז טרעדנּוװ -- ?ןיוש סע יז טסייוו ןענַאװ ןוֿפ

 ,ןײטשרַאֿפ וצ ריא טיג ןוא סױרַא רע טלמַאטש --- ...ןיינ ,ָאי --

 ,טַײצ רָאי ַא ןעוועג טרָאד זיולב זיא רע זַא

 !טסירוט ַא יו ,ָא --
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 ,5"יּפ-ידע ַא יו .וָאנ ---

 ,רע טעז לכיימש םעד ןוֿפ ,לכיימש ןקידנגערֿפ ַא יז טיג -- ...ָא --

 ,טניימ סָאד סָאװ טשינ סייוו יז זַא

 ?טרַאק ןַײד טשטנָאּפעג ןיוש טסָאה ---
 ,ןייג ---

 ,םוק ָאט ---

 טרעקרַאֿפ ןַײרַא-טגייל רע .רעגייז םוצ ריא טימ ןייג ךיז טזָאל רע

 ,לטרַאק סָאד

 ,טכיררַאֿפ ןוא טנַאה ןַײז ןוֿפ סע טמענ יז -- ...ױזַא טשינ ,ןיינ --

 רעסַײװ ךָאנ זיא טיוה ריא ןוֿפ טייקסַײװ יד .לטנעה ןיילק ַא טָאה יז

 טלכיימש יז .לגענ עטברַאֿפעג טיור ,עגנַאל עריא ןוֿפ ןַײשּפָא ןיא

 | :ךעלדנַײרֿפ

 ?שטנַָאל ףיוא םייהַא טשינ טסייג --

 .םייה ןייק טשינ בָאה ךיא ---

 .ךעלדנייצ ענבָארד תורוש ייווצ םיא טזַײװ יז

 ?סַאג רעד ףיוא ?וטסֿפָאלש ּווװ ןוא ---

 ךיא בָאה םייה ןייק רעבָא ,ןעגנודעג .רעמיצ ַא בָאה ךיא --

 | .טשינ

 טיג ןוא רעדנַאנוֿפ קיכליה ךיז טכַאל יז .ץיוו רעד טלעֿפעג ריא

 | .עציילּפ ןיא ּפַאלק ןשיצָאקש ַא םיא

 ,ןסיורד ןיא ןגירק וטסנעק ַאלָאק ַאקָאק .ןסע ןייג טעוװ ןעמ ---
 .יטעּפַא ןָאב .טעֿפוב םַײב

 וצ רעמיצּפַאש ןגנַאל ןרעביא טייג יז יוװ ,ךָאנ ריא טקוק רע

 ןיא ןּפַאלק ןסַאצּפָא עכיוה רָאג ףיוא לֿפָאטנַאּפ עריא ,וצ לשיט ריא

 עזולב-ןָאלַײנ עסַײװ יד .גנַאלקּפָא םענרעצליה ןטכַײל ַא טימ ליד

 ןקיברַאֿפ ריא ףיוא ןעמולב עסיורג יד ןוא טיוה ריא ףיוא טרעטיצ

 "וב רעטצנַאטעצ ,רעקידעבעל ַא יװ סיֿפ עריא םורַא ךיז ןגיוו קָאר

 יו ריריויזנאסא

 ,(המחלמ רעד ןופ) עזָאלמייה *
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 ,לדיימ סָאד טגָאמרַאֿפ טײקטבַײל עקידנסיוומוא עזָאלגרָאז ַא .טעק

 יד זיא סע קידנקירד ןוא רעווש יוװ ,לָאמ ַא טימ טליֿפױעד ךורבו ןוא

 ,ךיז ןיא טגָארט רע סָאװ ,טסַאל

 ןישַאמ ַא ַײב רעוו טציז ּווװ טשינ ּוװ .לַאז םעד טכַארטַאב ךורב

 -ומש ןוא ןדִיי עּפורג ַא טייטש רעטצנעֿפ ןרעטנוא ,ןסֶע ןיא ןָאטרַאֿפ

 ןוֿפ .ּפעק ערעייז רעביא ךיז טגָארט ןטערַאגיצ ןוֿפ ךיור רעד .טסע

 ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עּפורג ַא טציז טַײז רעלעקנוט ,רערעדנַא רעד

 -כעלעג .הרוחס רעיוו ןוֿפ ךעלגרעב יד ףיוא טגיילעגסיוא ןגיל לייט

 -נַארֿפ יד ןענַײז סָאד .ןטרָאד ןוֿפ ךיז ןגָארט ןעַײועֿפַײֿפ ןוא סרעט

 -- ?לדיימ שידִיי ַא רימ וצ ןעמוקעגוצ טשינ זיא סָאװ רַאֿפ ,ןזיוצ

 -דיימ עשידִיי עגנוי עלַא ןענַײז וװ .םורַא ךיז טקוק רע .ךורב טכַארט

 םענשוד םעד ןיא ,ָאד טשינ יבַא ,םוטעמוא ןַײז עקַאט ייז ןלָאז ?ךעל

 ןַײז ייז ןלָאז ?ןרידוטש ייז ןלָאז ?ןעָארויב ןיא ןציז ייז ןלָאז !ּפַאש

 ?ךעלעגנִיי ןוא ךעלעדיימ עשידִיי עניילק וצ סעמַאמ

 ןעגַײז ייז ,רעדניק ייוצ ענַײז קנַאדעג ןֿפױא םיא ןעמוק סע

 -יוה ַא ףיוא ןציז ןוא ךעלמישובלמ עקידֿבוט-םוי יד ןיא טצוּפעגסיױא

 ןטרַאװ ןוא ןַײרַא טַארַאּפַא ןשיֿפַארגָאטָאֿפ ןיא ןקוק ייז .עֿפָאס רעכ

 .ײעלעגײֿפ ַא ןעגנירּפשסיורַא טרָאד ןוֿפ לָאז סע

 ןֿפױא ףבענרעד .רעטצנעֿפ םוצ ֹוצ םַאוגנַאל טזַײרּפש ךורב

 ןַאמ-רעגנוי ַא ."סטרעװרָאֿפ, ַא טײרּפשעגסױא טגיל ,שיט ןסיורג

 ןכורב וצ ףיוא-טבייה ןגיוא יד ףיוא רעזעלג-ןלירב עקיד רָאּפ ַא טימ

 ,םינּפ טריזַאר-טינ לקנוט ַא

 .ךורב טגערֿפ -- ?רעקיטנַײה ַא ---

 ּפָארַא קירוצ טזָאל ןוא ּפָאק ןטימ לקָאש ַא טיג ןַאמ-רעגנוי רעד
 יד ןגיוא יד טימ רעביא-טֿפיױל ךורב .גנוטַײצ רעד רעביא ןלירב יד

 טסעומש ןוא ןדִיי עפורג ַא טייטש ןבענרעד ,ןסַײנ יד ןוֿפ ךעלּפעק

 ןַא טימ ,דמעהטרָאּפס םענירג ַא ןיא ,דַיי רעכעלקיד ַא .קיטילָאּפ

 ןוֿפ רעמינּפ יד ןיא רעגניֿפזַײװ ןטימ טעכָאֿפ ,רענלָאק ןטגיילעגסיוא
 :טעָארדעג ייז טלָאװ רע יוװ ,סרערעהוצ ענַײז

 -קעמ רעו ןסיוו וצ רענַאקירעמַא ןַא ןַײז ףרַאד ןעמ ,וָאנ וי --
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 סָאװ ..,* ָאריהסקלָאֿפ ַא !רוטרַא-קעמ ,טייקיניילק ןייא .זיא רוטרַא

 ןָא-טּפַאכ רע --- ..5 ןסיל ..,?ןרוטרַא קעמ ןוֿפ ןגָאז וצ ריא טסייוו

 ,רערַאד ַא ,רענעי רעבָא .סרערעהוצ ענַײז ןוֿפ םענייא לברַא ןרַאֿפ

 ןוא לזענ קיציּפש ַא טימ ,קיסַײרד רָאי ַא ןוֿפ רוחב רענעגיוצעגסיוא

 :רעביא םיא טקַאה ןוא ךַאל ַא טוט ,ןגיוא עכעליײרֿפ ,עניילק

 ,זדנוא ריא טגעמ .,ןענַײז ןדלעהסקלָאֿפ יד רעוו !ןסימש ,ןסיל ---

 -סקלָאֿפ ןטסעב םעד ,ןבעל עינַאּפ ,רימ טביילג .ןגערֿפ ןעמוק ,ענירג

 רעסעב טרעה ריא ןוא .רעקירעדינ ּפָאק ַא טימ ןכַאמ ןעמ געמ דלעה

 ?רענַאקירעמַא ןַא ןַײז ףרַאד ןעמ? זַא ,ןומזּפ םעד טימ ףיוא

 טגָאזעג בָאה'כ זַא ,טרירעג ןיורק יד ןיוש ךַײא ךיא בָאה ,ונ --

 ןוא דָיי רעד ךיז טקידיײטרַאֿפ -- ?"רענַאקירעמַא ןַא ןַײז ףרַאד ןעמ;

 ,טנַאה רעד ףיוא רעגייז םענעדלָאג ןַײז ןוֿפ לֿפַײרש סָאד זעוורענ טיצ

 -רעד טשינ ריא טעװ ןיורק ןַײמ וצ .,ןבעל עינַאּפ ,הלילח ---

 -עק ןוא טשינרָאג ןסייוו ,ענירג ,רימ זַא ,עקַאט טניימ ריא .ןכיירג

 וצ ןעמוק ,עלעג ,ריא טגעמ ןכַאז ךס ַא ,רימ טביילג ,טשינרָאג ןענ

 .ןענרעל ךיז זדנוא

 ,לשמל ,רעגייטש ַא ,סָאװ ןרעה וצ ןלעב ַא ןיב ךיא --

 -דנַײרֿפ לסיב ַא ,טייקכעלשטנעמ לסיב ַא ,טייקיניילק ןייא ---

 !טייקכעל

 .רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ !ַאװָא --

 רעטייווצ ַא ןַײרַא ןיוש ךיז טשימ -- !ןסיוװ עקַאט ריא טלָאז --

 טלָאװ יזדנוא וצ ןעמוקעג תורצ עכלעזַא ןוֿפ טלָאװ ריא ןעוו -- רענירג
 .סמערָא ענעֿפָא טימ ןעמונעגֿפױא ךַײא ןעמ

 -- ?ענירג ןוא עלעג יד ןשיווצ םולש ןַײז ןיוש טעוװ ןעוו ,יוא ---

 ,סרערעהוצ יד ןשיװצ רעוו ּפָא-טצֿפיז

 טימ רוחב רעכיוה רעד טלכיימש -- ...ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו --

 ,ןגיוא עכעליירפ יד
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 !טרעה * --- ,דלעהסקלָאפ *
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 ?זדנוא יוװ ןעמענֿפױא רעסעב יז ןלעוו ןחישמ זַא ,ריא טניימ ---

 ...רענירג ַא ןַײז ךיוא ךָאד טעוװ רע

 טשינ רָאג ןיוש ןֿפרַאד ייז .ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ רעייז ---

 : ירעמ

 תמא ןַא ףיוא ןיוש ךיז טכָאקעצ --- ?קידָאּפס ַא ריא טקַאה סָאװ ---

 !יאדװַא ?ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ ןַײמ --- דמעה םענירג ןיא דיי רעד

 קיצרעֿפ ,ןישַאמ-רעדַײנש רעד לײב ּפָא-רעטצניֿפ ךיא יװ רָאי קיצרעֿפ

 טליוו סָאװ .ריא סָאװ הגרדמ רעקיבלעז רעד ףיוא טנַײה ןיב ןוא רָאי

 ןוא ןעמונעגוצ ךַײא ךיא בָאה סָאװ ?ַאה ,רימ ןוֿפ ךעלטנגייא ריא

 טרַא סָאװ ,ונ ...ָאד דנַאל סָאד ךַײלג ךיא ?קידלוש ךַײא ךיא ןיב סָאװ

 ,ןעמוקעג טַײז ריא ןענַאװ ןוֿפ טייג ָאט ?טשינ ךַײא טלעֿפעג ?ךַײא סע

 רעדנַאנוֿפ ךיז טייג ןעמ .טייקליטש עכעלמייהמוא ןַא טרעוו םורַא

 ,סָארדרַאֿפ טימ יוװ ןוא םַאזגנַאל

 .ןכורב טציא טשרע טקרעמַאב ץעמע

 ?רעַײנ ַא ---
 ,ָאי ---

 ?וטסמוק ןענַאװ ןוֿפ ---

 .זירַאּפ ןוֿפ ---

 ?רעזירַאּפ ַא --
 .רעװעשרַאװ א ,ןיינ ---

 ?דנַאלסור ןיא ןעוועג ---

 ,טעצַאק ןיא .ןיינ ---

 ?רענליוו סעּפע ןֿפָארטעג ---

 .גירק ןכָאנ --

 ?טשינ רעגַאל ןיא ---

 ,טשינ רעגַאל ןיא --

 ?קינטָאלז עילימַאֿפ ַא סעּפע טרעהעג --

 .טרעהעג טשינ ,ןיינ ---

 טימ רעדיו טגערֿפ ץעמע ,לצנערק שירֿפ ַא ךיז טכַאמ םורַא

 ;רעגַײנ
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 ןיא טניווועג וטסָאה ּוװ ?רעװעשרַאװ ַא טסיב .,רָאנ גָאז --

 | ?עשרַאװ

 ,ענלַאמכָארק ףיוא ---
 ?קצָאװטָא טסנעק .רעקצָאװטָא ןַא ןיב ךיא ---

 | ,עגַארֿפ ענייש ַא ---

 ,יסָאש ןבענ דלַאב  עקדוב-ןטערַאגיצ ַא טַאהעג --
 .ןרעכייר וצ גנַאלרַאֿפ ַא לָאמ ַא טימ טליֿפרעד ךורב !ןטערַאגיצ

 ,לקער ןַײז וצ ןייג ךיז טזָאל ןוא סרעסעומשטימ ענַײז ןייטש טזָאל רע

 .ןגינעגרַאֿפ טימ ּפָא-טמעטָא ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאֿפ רע

 טימ עלעקזױצנַארֿפ סָאד ,םיא ןבענ ָאד רעדיוו יז זיא טָא ןוא

 ,ךיז ןיא טייקיורמוא ןַא טליֿפרעד רע .ןגיוא עמערַאװ יד

 ,ןּפיל עטיור עריא םיא וצ ןעלכיימש --- !טערַאגיצ ַא רימ ביג ---

 -ייא יז טלַאה טָא .ןטערַאגיצ לקעּפ ןַײז ריא וצ סיוא-טקערטש רע
 יד םענעגנַײא זיא סע .טנעָאנ זיא ליומ ריא .ןרעכײררַאֿפ וצ םענ

 ןזָאלגרָאז ,ןכעלײרֿפ םעד וצ םיא טיצ סע .רעגניֿפ עריא ןוֿפ טייקליק

 ,לדיימ

 ףיוא ףיױרַא ךיז טצעז ןוא יז טגערֿפ -- ?טקעמשעג טָאה סע --

 ,שיט ןקידנעייטש ןבענרעד ַא

 ?סָאװ --

 .ןסע סָאד ?סָאװ טסייה סָאװ ---

 -- לכיימש ןקידנזעווּפָא ןַא ריא וצ טיג רע -- ...ןסע סָאד ,ָא --

 .טקעמשעג טָאה סע ,ָאי

 -ַאּפ ןיא ןעוועג טַײצ רָאי ַא ,זירַאּפ ןוֿפ סעּפע רימ לייצרעד ---

 !לזמ טָאה שטנעמ ַא ,עיד ןָאמ ,זיר

 ךרוד .שיט ןוֿפ ּפָארַא-ןעגנעה סָאװ ,סיֿפ עריא ףיוא טקוק רע

 ,ךעלערעה עדנַאלב עניילק ךרודַא ךיז ןעעז ןקָאז-ןָאלַײנ עניד יד

 ?זירַאּפ ---

 ,זירַאּפ ,ָאי ---

 םעד ןיא ךיז טעזרעד רע .לדיימ סָאד טדניװשרַאֿפ לָאמ ַא טימ

 ןגעוו שינעֿפױל סָאד ךיז טנָאמרעד רע .,לעטָאה ןוֿפ רעמיצ ןקיצומש
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 ןוא געט ןײטשּפָא סָאד ךָאנרעד ןוא ײצילָאּפ רעד ןיא ךיז ןדלעמנַײא

 .ײעטרַאקֿפיש ,ןריּפַאּפ ןגעוו תוגאד ,?טניָאשזד. ןרַאֿפ עצנַאג ןכָאװ

 ,טָאטש ענייש ַא .יאדוװַא --

 ..לייצרעד ?ןעזעג וטסָאה סָאװ .םולח ןַײמ זיא זירַאּפ ?תמא --

 ...םערוט-לֿפַײא םעד יִא --

 ?ןעוועג ןביוא טסיב ?לעֿפַײא םערוט םעד ---

 -ַאקָארט .גָאט-תבש ןקיטכיל ַא ןיא ריצַאּפש ַא ךיז טנָאמרעד רע

 טימ ןגיּפשעג ןבָאה ןענַאטנָאֿפ יד ,טכיל ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה ָארעד

 קנַארֿפ רָאּפ יד טלעֿפעגסױא םיא ןבָאה סע .רעסַאװ רָאלק ןעמָארטש

 .םערוט-לֿפַײא ןֿפױא ןרָאֿפוצֿפױרַא ףיוא טעליב ַא רַאֿפ

 .ןעוועג ךיוא יאדווַא ךָאד וטסיב ייזילע זנַאש ףיוא ןוא ---

 רעייזילע עלוֿפטכַארּפ יד ךיז טנַאמרעד רע -- ...יאדווַא ---
 -עג לָאמַא טרָאד רע זיא ,טכַאנ רַאֿפ ,רעמוז ןעיולב ַא ןיא ,רעדלעֿפ

 טָאה סָאװ ,עיזיוו ַא ןעמוקעגנגעקטנַא םיא זיא'ס ןוא ןריצַאּפש ןעגנַאג

 -עג ןיא ָארטעמ ןוֿפ גנַאגסױרַא םַיײב .ץרַאה סָאד ןרעווילג טכַאמעג

 רעד ןיא עקזילַאוו ַא ןטלַאהעג טָאה יז .ױרֿפ ןַײז ,,,יורֿפ ַא ןענַאטש

 ןעק סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע ,טקוקעגמורַא רעכיזמוא ךיז ןוא טנַאה

 ךָאד ןוא .,ץַאלּפגַאלשמוא םוצ ןייג ןעזעג יז טָאה רע .,יז ןַײז טשינ

 רָאּפ ַא ,ןֿפױל טזָאלעג םעטָא םענעטלַאהרַאֿפ ַא טימ ךיז רע טָאה

 ..ךָאטעג קוק ַא ןקָארשרעד םיא ףיוא ןבָאה ןגיוא עדמערֿפ

 ,טנַאגעלע ,ןייש ?ןָאטעגנָא ןעױרֿפ יד טרָאד ןענַײז יוו ןוא ---

 ןלעוו טלָאװ יז יו .ןַײרַא םינּפ ןיא םיא טקוק לדיימ סָאד --- ?תמא

 -גייווש סָאװ --- זירַאּפ ןוֿפ טכַארּפ עצנַאג יד ןענעײלסױרַא טרָאד ןוֿפ

 ַא ןעד טסיב -- ךיז יז טכַאלעצ םעצולּפ -- !ןיוש לייצרעד ?וטס

 ןיא ןוא ...סיוא טשינ סעּפע רימ טסעז ?רעדיײלק-ןעױרֿפ ףיוא ןיֿבמ

 ?ַאה ,טכַאג רעדעי ןעוועג יאדוװַא וטסיב רעטַאעט ןוא ערעּפָא

 ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ןטרעצנָאק רָאּפ יד ךיז טנָאמױעד רע

 -ןקמייהַא ןַײז טײלגַאב טָאה סָאװ ,טעמוא ןקידנגָאנ םעד ןוא ,זירַאּפ

 ןיא ןייג םַייב .לדיֿפ ָא ףיוא טליּפשעג לָאמַא טָאה ,ױרֿפ ןַײז ,יז .ןעמ
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 -ידנעמוקנָא ןַא ןוא טנַאה ריא ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא לדיֿפ יד זיא ָאטעג
 .ןרָאֿפעגרעבירַא ריא רעביא זיא לבעמ טימ ןגָאװ רעק

 טקוק לדיימ סָאד --- ?תמא ,ןלַאקָאל-טכַאנ ענייש טרָאד ןַארַאֿפ ---

 טײקיטשרָאד ַאזַא .ןגיוא עקירעגַײנ ,עסיורג טימ םיא ףיוא ץלַא ךָאנ

 ...טליּפש קיזומ יד ...רעסַאװ יו רעינַאּפמַאש טקנירט ןעמ --- ...ייז ןיא

 רעביא םיא וצ וצ ךיז טגייב יז -- שינרעטצניֿפ בלַאה ןיא טצנַאט ןעמ

 -סיוא זיא ריא וצ רעגַאב ןַײז רָאנ ,ןגיוא יד שימלעש טעשזורמ ןוא

 .ןענורעג

 ערעדנַא -- ןגערֿפ וצ דימ טשינ יז טרעוו --- ,רָאנ גָאז ןוא ---

 ?ןעזעג ךיוא יאדווַא וטסָאה רעדנעל

 .ןעזעג ---

 עד רעיוויר ןוא לָאערטנַאמ רעסיוא טשינרָאג ןעק ךיא ןוא --

 בָאה ךיא יװ ,טסייוו וד ןעוו .ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב טרָאד .ירערּפ

 טציא זיא םינּפ ריא -- !רעדנעל ערעדנַא ןגעוו תויׂשעמ ןרעה וצ ביל

 ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא ןרעג ריא טלָאװ רע ,טמולחרַאֿפ ןוא שידניק

 !לייצרעד ?ןעוועג ךָאנ וטסיב ּוװ -- .עלעדיימ ןיילק ַא יו ,ּפָאק

 טסייה סָאװ ,טָאטש ַא ןיא ,ןריובעג ךיא ןיב טרָאד .ןליוּפ ןיא ---

 .עשרַאװ

 ?עשרַאװ טַאהעג ביל טסָאה .עשרַאװ ,טַײװ זיא סָאד ,ָא --

 יָאי לָאמַא --

 ?טנַײה ןוא ---

 .דמערֿפ רימ יז זיא טנַײה ---

 .קעוװַא טרָאד ןוֿפ גנַאל יאדווא ןיוש טסיב ,ָאי ונ ?סָאװ רַאֿפ ---

 ,ןטרָאד ץלַא ךָאנ ןיב'כ --

 ?ַאה ---

 סָאד ןוא ןטרָאד זיא טנגוי ןַײמ ןוא ןטרָאד זיא טייהדניק ןַיײלמ ---

 סָאד ןוא ןטרָאד זיא ץלַא סָאד .טגָאמרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,עטסרעַײט

 .ָאטשינ רעמ זיא ץלַא

 ,טסגָאז וד סָאװ ,טרָאװ ןייק טְשיִנ ײטשרַאֿפ ךיא --
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 עד רעיוויר ןיא ןריובעג טסיב וד ?ןײטשרַאֿפ וטסנעק יו --
 .ירערּפ

 -עב רימ לייצרעד .סעיֿפָאסָאליֿפ יד טימ ור וצ ןיוש ךימ זָאל ---

 ,טרָאװ ַא דייר ,ונ ,ןעוועג טסיב וד ּוװ ךָאנ רעס

 ןיא ,ךַײרטסע ןיא ,ןעוועג ךיא ןיב עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא --
 ...עילַאטיא ןיא ,דנַאלשטַײד

 טלעג ליֿפ ױזַא !טלעוו ַא ןעזעגנָא ךיז וטסָאה ,ירַאמ סיזעשזד ---

 ןשטנעמ עטסכַײר יד ןוֿפ ןעוועג יאדוװַא ךָאד טסיב ?טַאהעג וטסָאה

 ,טלעוו רעד ןיא

 .עטסמערָא יד ןוֿפ --

 ?ַאה ,רחוס א ןעוועג --
 ,*יּפ-יד; ַא ,ןיינ ---

 | ,טשינ ײטשרַאֿפכ ---

 ,"ןסרעּפ טסיײלּפסיד; ַא סָאד טסייה שילגנע ףיוא --

 !ךיוא ךיא ןיב סָאד ,ונ ?"ןסרעּפ טסיײלּפסיד; ַא טסניימ וד יִא --

 ,טסורב רעלוֿפ ַא טימ רעדנַאנוֿפ ךיז טכַאל יז ---

 ןיוש רע טָאה גנַאל יװ .גנוי ןוא קיצרַאה ױזַא טגנילק לוק ריא
 טימ ןכַאלטימ טשינ ןעק רע רעבָא ?רעטכעלעג ַאזַא טרעהעג טשינ
 ןוא גנע לָאמ ַא טימ טרעװ םיא .טשינ וליֿפַא טלכיימש רע .ריא
 ,ריט רעד וצ טזַײרּפש ןוא לדיימ סָאד ןציז טזָאל רע .ךעלמייהמוא
 "ןַאמרַאֿפ רעד טציז ,טעֿפוב םענעטקיד ןרעטנוא ,גנַאגסױרַא םַײב
 ,ליומ םַײב *ַאלַאק ַאקָאקש לשעלֿפ ַא טימ

 !רעהַא רָאנ םוק ,וד --

 ןיוש לָאמַא טָאה ץעמע ,לסיירט ַא ךיז ץרַאה סָאד טיג ןכורב ןיא
 רַאּפ ַא טימ ּפָא םיא טסעמ *ןַאמרָאֿפ, רעד .ןָאטעג ףור ַא םיא ױזַא
 רע .םיא ףיוא טקוקעג ױזַא לָאמַא ןיוש טָאה ץעמע .ןגיוא עטלַאק
 -רעביא ןַא זיא שינעגעגַאב עקיזָאד יד זַא ,ליֿפעג ערָאלק סָאד טָאה
 ףרַאד סע .טעצַאק ןיא זיא רע .ָאי ...רערעדנַא ןַא סעּפע ןוֿפ נגורזח
 ןצנַאג ןיא זיא רֶע .רענערױלרַאֿפ ַא רע זיא ,עיצקעלצס ַא ןעמוקרָאֿפ
 :עמיטש ַא רע טרעה לָאמ ַא טימ ,ןלָאװשעג
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 | !רעהַא רָאנ םוק ,וד --

 ּפָארַא ךיז טזָאל טסױֿפ ַא .ָאּפַאק רעשידִיי רעד טייטש םיא רַאֿפ

 י .עטָאלב ןיא םוא-טלַאֿפ רע .סעציילּפ ענַײז ףיוא

 -עג טלָאמעד ןוא --- !סענירטַאל יד ןקינייר טסעוו וד ,םוק ---

 םיא טָאה סָאװ ,טסױֿפ רעד וצ עביל ַא ףיוא-טייג ןכורב ןיא זַא ,טעש

 סָאד רַאֿפ ,טֿפַאשקנַאד רַאֿפ ןשוק וצ יז טיירג זיא רע ,ןֿפרָאװעגמוא

 .ןבעל ענעקנָאשעג
 -רָאֿפפ םעד רע טרעה -- ?בַאשזד רעד ריד טלעֿפעג סע ,ונ --

 .עמיטש עשינָאריא ?סנַאמ

 ,טעצַאק רעד טשינ זיא ָאד .,טכַאורעד ךורב

 .עדַאנַאק דנַאל עטשטנעבעג טָאג סָאד ,טײהַײרֿפ יד זיא ָאד --

 | .רימ טלעֿפעג רע זַא ,טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא ---

 לשעלֿפ ןטימ קַאה ַא טיג ןוא ףיוא ךיז טלעטש *ןַאמרָאֿפ, רעד

 .שיט םענעטקיד ןיא *ַאלָאק ַאקָאק;

 וד יצ עגַארֿפ ַא ךָאנ זיא ?ַאה ,טגָאזעג ןיוש רימ טסָאה וד --

 -ינַאמ יד טימ ץירּפ רעד ,רע !טגָאזעג רימ טָאה רע .רימ טסלעֿפעג

 -ַאב עקיטסַאה טימ -- !לסיב ַא סָאד ךיז טדער רע יו .לגענ עטריק

 ,טעברַא ךעלקיטש יד טעֿפוב ןרעטנוא ןוֿפ סיױרַא רע טיצ ןעגנוגעוו

 טימ סיוא ייז טרדס ןוא טכַאמעג העש רָאּפ יד ךרוד טָאה ךורב סָאװ

 -עברַא עקירעגַײנ ךיז ןעלמַאז םורַא .שיט ןרעביא רעגניֿפ עזעוורענ

 ,ליומ םַײב קנַארטעג ךעלשעלֿפ ןוא סעשטיוודנַאס ערעייז טימ סרעט

 | :סעּכ ןטכערעג ַא טימ טַײרש ןוא ייז ףיוא טקוק "ןַאמרָאֿפ; רעד

 ןוא ןשַאט ןזָאד רָאּפ ַא רימ טגָאלקעגּפָא ?סָאװ ,טעברַא ענייש ---

 .ךעלטעּפ

 -- !רעסערּפ ןייק טשינ ןיב ךיא זַא .טגָאזעג ךַײא בָאה ךיא --

 ,טלַאק ךורב ךיז טקידיײטרַאֿפ

 ןייא ןיא רימ טלַאה רע ?ַאה ,טגָאזעג רעדיוו ןיוש רימ טסָאה --

 ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז העד ַא דלַאב רימ וטסעװ רשֿפא .,ןגָאז

 ?ַאה ,ךיוא

 ,רימ ןוֿפ טליוו ריא סָאװ טשינ סייוו ךיא --
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 ?טרעה ריא ...םיא ןוֿפ ליוו ךיא סָאװ ,טשינ רָאג סייוו ױע --

 זיא ןוא ,ךעלטעּפ ןוא ןשַאט ןזָאד רָאּפ ַא וצ רימ טעגרה שטנעמ ַא
 םעד טסליוו ,לָאמ ַא ךָאנ ךיד גערֿפ ךיא .קידלוש המשנ יד טָאג

 ?בַאשזד

 .קיטכיזרָאֿפ ךורב טרעֿפטנע -- ...ָאי --

 ןיב ךיא זַא ,לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ןַײז ןסיוו וטסלָאז ָאט --

 יו ןוא ליוו ךיא יוװ ןָאט טסֿפרַאד וד .וד טשינ ןוא ָאד *סָאב; רעד

 .סיֿפ ןוא טנעה ןכערב ןוא ןייג וטסנעק ,טשינ זַא ןוא ,טלעֿפעג רימ

 טצעז ןוא *ןַאמרָאֿפ, רעד לָאמ ַא טימ ךיז טקַיורַאב ,טגָאזעג סָאד

 ךיז ןליונק ןטסױֿפ ענַײז יו ,טליֿפ ךורב .לקנעב ןַײז ףיוא קירוצ ךיז

 "וב םענעטקיד םַײב טרַאה ןיוש רע זיא גנורּפש ןייא טימ .,ןעמַאזוצ

 ,"ןַאמרָאֿפ, ןוֿפ םינּפ םעד ןגעקטנַא םינּפ סייה ןַײז .טעֿפ

 !טרעה ריא ,רימ וצ ןדייר טשינ ױזַא טלָאז ריא --

 "עמ רעייז ןרױלרַאֿפ ןיוש ןבָאה ןגיוא ?סנַאמרָאֿפ, םעד רעבָא

 -טקַאּפ ,ךיז ןוֿפ ןכורב קעװַא דלימ טּפוטש רע .טײקֿפרַאש ענעלַאט

 טימ םיא ןיא ןַײא ךיז טסַײב ןוא שטיוודנעס-?טימ טקומס; ןַײז ףיוא

 -- םיא טגָארטעצ סעּכ רעד יוװ ,טליֿפ ךורב .רענייצ עקיריג ,עסיורג

 -רַאֿפ ריא ,דנַאל ַײרֿפ ַא זיא ָאד !רימ וצ ןדייר טשינ ױזַא טלָאז ריא
 | | ?טייטש

 יד וצ טלכיימש ןוא ןעלסקַא יד טימ טיצ .טסע *ןַאמרָאֿפ רעד

 :עקימורַא
 ...עגושמ ---

 .גולק ןוא קיטַײדיײװצ ךיוא ןעלכיימש עקימורַא יד

 !וטרעה ריא ,ןבעל ןַײמ רעביא סָאבעלַאב רעד טשינ טַײז ריא --

 טַײרש ךורב -- ...ריא יו טקנוּפ .ריא יו טקנוּפ שטנעמ ַא ןיב ךיא
 ,ךיז ַײב ןלַאֿפעג רעמ לָאמ ַא סָאװ ךיז טליֿפ ןוא רעכעה לָאמ ַא סָאװ

 גונעג ןיוש ךיא בָאה תוללק ?ןיינ ,ןטלעש טינ ריא טעװ ךימ --
 !טרעהעג

 ךיז טכַאלעצ --- !רָאי עצרָאװש יד לַא וצ עקָאט ןיוש ייג ָאט --
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 -ורַא יד וצ ךיז רע טדנעוו -- ?הׂשעמ ַא טרעהעג -- "ןַאמרָאֿפ= רעד

 וטסיב רעוו .םיא וצ ןדייר ךיא לעוװ עלעכיט ןדַײז ַא ךרוד --- עקימ

 ,ןטסיב ,וטסניימ ,ּוװ ןוא ?ַאה ,רענָאג רענירג ,וד ,רעגייטש ַא ,סָאד

 ,ּפַאש ַא זיא ָאד ?וװ רעדָא ןענָאלַאס סנַאמֿפנָארב ןיא

 טשינ .טנַײה ןוֿפ רעבָא --- ךורב ךיז טכָאק --- !ּפַאש ַא ,ָאי --

 !לָאמַא ןעוועג טוג ןענַײז תוללק יד ,קירוצ רָאי טרעדנוה ןוֿפ

 ןיב ךיא ?תוללק עַײנ טימ ןטלעש ךיד לָאז ךיא ,טסליוװ וד ---

 ."ןַאמרָאֿפ; רעשיקנערֿפטלַא ןַא

 טשינ ךיז ןלעוװ רימ .סרעטעברַא ענרעדָאמ ןענַײז רימ רעבָא --

 ןבָאה רימ .טַײז ריא יו ןטשינרָאג עכלעזַא ןוֿפ ןקידײלַאב ןזָאל

 !ןענײארַאֿפ

 טרעהעגוצ ךיז טַײצ עצנַאג יד ןבָאה סָאװ ,םורַא סרעטעברַא יד

 טיג ץעמע .,רעטכעלעג ַא טימ סיוא לָאמ ַא טימ ןסיש ,קידנגליווש

 :עציילּפ ןיא ּפַאלק ןכעלדנַײרֿפ ַא ןכורב

 ,לרבח ,םייה רעד ןיא טשינ זיא ָאד ---

 :טנַאה רעד טימ ךַאמ ןשיטָאּפש ַא טיג ץעמע

 ..ןירג טסייה ץלַא .רענירג ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד ---

 ןיא ןײלַא ןצנַאג ןיא .,ןילַא זיא רע .ןרױלרַאֿפ ךיז טליֿפ ךורב

 ןוא קַאמשעג טציא ךיז ןעמ טסעומשעצ םורַא ,טלעוו רעדמערֿפ רעד

 -רָאֿפ, רעד ."סעשזדייוו; ןגעוו ןוא ןײארַאֿפ ןגעוו טדער ןעמ .רעטַײה
 -טקַאּפ רע .ןגיוא עקידקזוח קידלושמוא טימ ןכורב ףיוא טקוק *ןַאמ

 טימ םיא וצ ךיז טמענ ןוא שטיוודנעס-?טימ טקומס? ןטייווצ ַא סיוא

 טימ סיױוש םעד טשיוװו רע ,שירַאנ ךיז טליֿפ ךורב .האנה סיורג

 ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ טשינ סייוו ןוא סקענילק לקיטש קיצומש ַא

 -נסעומש ץלַא ךָאנ ,סרעטעברַא יד .גנולק ַא ךיז טרעהרעד סע

 יד "ןשטנַאּפ; ןוא ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא .וצ-ןעייג ,קַאמשעג קיד

 .ןכורב ןבענ סוא-טסקַאװ עלעקזױצנַארֿפ עניילק סָאד ,סעטרַאק

 טנַאה רעסַײװ רעד טימ םיא טּפוטש יז --- ..טעלקישט ַא םענ --

 -היחמ ןענַײז רעגניֿפ ןציּפש עריא .ןַײרַא ליומ ןיא עמוגַײק לקיטש ַא

 ,ןפיל ענַײז ףיוא ליק קיד
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 ;יירשעג ַא טיג ןוא ףיוא "ןַאמרָאֿפפ רעד ךיז טלעטש לָאמ ַא טימ

 | !ַאוסנַאױֿפ ---

 סױא-טסקַאװ ענירּפושט רעסיורג רעד טימ רוחב רערַאד רעד

 ;?ןַאמרָאֿפ; ןבענ

 זַא ,רעבמעמיר ,גניסערּפ דוג .גניסערּפ ןָאסרַאג יײרטנָאמ ---

 !רענייא ּפָאק רעשַיוג וד ,ןעמענ ערעילָאכ ענסַאי יד ךיד טעװ טשינ

 ייווצ "ןַאמרָאֿפפ םעד טזַײװ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש אוסנַארֿפ

 .רענײצטנָארֿפ עקידנצרַאטשסױרַא

 םַאק --- :עלָאּפ רעד רַאֿפ יצ ַא ןכורב טיג רע --- !סָאב ,ייק ָא --

 !ןַא
 טלכיימש "ןַאמרָאֿפ; רעד רעבָא ,ןֿפױלטנַא וצ ךיז טסולג ןכורב

 :םיא וצ

 ?ןגיוא עטעשטשולַאבעגסױרַא טימ ץָאלק ַא יו וטסייטש סָאװ ---

 ָאֿפ טגנילק עמיטש "סנַאמרָאֿפפ םעד -- !טרַאק ןַײד שטנָאּפ יג

 ,קידנבעגרַאֿפ ןוא ךעלרעט
 - ,קיטכיר סע רע טכַאמ לָאמ סָאד .טרַאק ןַײז ?ןשטנָאּפ טייג ךורב

 ןיא טגָאלש ץיה יד .ןענישַאמ-סערּפ יד ַײב רעדיוו רע טייטש טָא |

 ,עציײלּפ ןַײז רעביא ןַײװנעמָארטש רעדיוו טניר סייווש .,ןַײרַא םינּפ

 -נַארֿפ סָאד .שימטיר ןּפַאלק ןענישַאמ יד .,ןשיור ןרָאטַאליטנעוװ יד

 טימ סרעדנעטש יד רעטנוא ץעגרע טרָאד ּפענק יד טיינ עלעקזיוצ

 ַא .עמוגַײק יד רענַײצ יד טימ טעַײק ךורב .ןעלטנַאמ ענעגנַאהעגנָא

 ןייא-טליטש ,ןַײא-טליטש ןוא ליומ ןַײז ןיא ךיז טייגעצ טֿפַאז רעסיז

 | ,טימעג ןַײז
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 ןַאמרעדיװ הנח

 ...?ןגערפ ךיא לָאז ןעמעוו

 ,טלעוו ענייש קיטכערּפ ,רימ גָאז

 ?ןבעל זיא סָאװ ,שטנעמ זיא סָאװ ,וטסיב סָאװ

 -- רעלענש סָאװ ,ךיד טעב'כ ,רימ סע רעלקרעד
 .ןבילבעג רימ זיא ןשרָאֿפ ןצ סע טַײצ קיניײװ

 ,סיז ךעלרעדנוװ טסיב וד :סייוו ךיא סָאװ ץלַא
 ,..!טסיב וד טילבעצ ןוא טנירגעצ ןעוו טרֿפב

 ןייש קידֿפושיּכ ,טכַארּפ רעלוֿפרילָאק ןיא

 ! ןיינ ,ןײגקעװַא טינ ריד ןוֿפ ךיז טליוו'ס ןוא

 ייגש רעטלַאקסַײװ ןעוו וליֿפַא ןוא

 ,םורא ןַײד טקעדַאב

 ,ךיד ךיא רעדנּוװַאב

 -- ןײטשרַאֿפ וצ רעווש רימ זיא'ס רעבָא

 ?ןריובעג שטנעמ רעד טרעוו סָאװ בילוצ

 ? קעװַא רע טייג סָאװ בילוצ

 ,ןרערט ןוא ןדייל ,ןעגנוסיגרַאֿפ-טולב סָאװ בילוצ

 .יידקע ןַא ןָא ,ףוס ַא ןָא

 ,ףַאשַאבטלעװ רענייש ךעלרעדנווו ַאזַא

 --- טוג ןוא ליווװ שטנעמ ןרַאֿפ זיא'ס ּווװו

 יז ןצײלֿפרַאֿפ סָאװ בילוצ

 !? טולב ןעמי ןיא ,ןרערט ןעמי ןיא

 ,רעטנָאלּפ רעכעלדנעטשרַאֿפמוא

 ;?ןבעל, ןֿפור ןשטנעמ סָאװ ,?ליּפש; יד

 ,ךעלכיירגרעדמוא -- טַײוװ זיא טָאג

 ...ןגערֿפ ,ןדייר וצ םיא טימ ,השמ טינ ןיב ךיא ןוא
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 -- ןסיוו ךָאנ קיטשרָאד

 ,דניק ַא ןוֿפ רעמ טינ סייוו ןוא

 --- ןגערֿפ ךיא לָאז ןעמעוו ליב

 .י*!! טניוו םַײב יצ ןגער םַײב

 ןרעטש םולש

 םולח

 ."זיוח עטַײװ סָאד,; ךוב ןוֿפ

 ,למיוועג-ןשטנעמ ןוֿפ ,טָאטש ןוֿפ ןסירעגּפָא

 ,למיה ןטנרעטשעגסיוא םוצ טֿפַאג ןוא לוולעוו טגיל

 ךיז טמערַאװ בַײל סָאד

 ,דמעהלָאטיּפש ןסַײװ ,ןגנַאל ןיא

 יור רעד ךָאנ טרַאג ףוג רעדימ רעד

 .טנעוו עקידנטָאש יד ףיוא טלמירד סָאװ

 ,ןעקנעב ןקידמולח ןיא

 םינּפ סָאד ליוו רע

 .ןעקנעדעג רעדורב ןטעגרהעג ןַײז ןוֿפ

 טעב ןכייוו ןיא טקניז רע

 : טעז ןוא טמולח ןוא

 .סױרַא זיא ןוז -ןגרָאמירֿפ

 יזיור יד זיא יוט טימ לוֿפ רעכעב ַא

 טכילנגרָאמ ןעיולב ןיא ,לּפענ ןסַײװ ןיא

 ,טכיזעג קירעיורט ןַײז טכיילב

 ,רענַיײמ רעדורב

 קעװַא טשינ רעמ ןיוש טסעוו
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 ...טַײװ רעקידנטָאש רעד ןיא

 ןזָאלּפָא טשינ לעװ ךיא

 ,דיילק ןַײד ןוֿפ םיוז םעד

 ,טסקנעדעג ,רימ טימ םוק

 טָא זיא בוטש רעזדנוא

 ,טַײז רענעי ןיא

 ,םייה רעד ןיא ריד ךָאנ ןעקנעב עלַא

: 

 ,טגייוועגסיוא ןיוש ךיז ןגיוא יד טָאה עמַאמ יד

 .יורג ןוא טלַא ןיוש זיא עטַאט רעד
 ,לוק ןַײד ןרעה יז ןלָאז
 ,דייר ענַײד ןוֿפ טסיירט יד ןעמענרַאֿפ
 ,יֹוזַא ךיד ןשטנעב ןוא ןזדלַאה ןלעוז ייז

 ? טמעשרַאֿפ ױזַא וטסנייוו עשז סָאװ

 ? דמעה ןַײד טקיטולברַאֿפ ןוא ןסירעצ טָאה רעוו

 ?ןדנוברַאֿפ טנווַײל ןסַײװװ ַא טימ ּפָאק ןַײד

 ,םורַא ךיד טמענ לּפענ רעצרַאװש ַא ,עז ,םוק

 ,ןדנּוװשרַאֿפ ןיוש רעדיוו טסיב ,ַא ?וטסיב ּוװ

 .ָאטשינ זיא רענייק ןוא

 / ,ןזָארג יד ןיא ךרָאש רעליטש זיולב

 ,ןזיור יד ןוֿפ יוט םעד טקנירט ןוז יד

 .ךַאװ רעדיוו זיא רע .םיא טלסיירט רעצעמע

 .ךַאילש ןֿפױא טקינוז ירֿפרעדניא רעקיטסָארֿפ ַא

 םיא וצ טלכיימש ןַאמלַא סימ

 ,ןגיוא עקידנטעלג ,עטֹוג עריא טימ

 .ןגיוטסיינש יד ןעשטשילב לָאט ןיא
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 .ןעױרֿפ יד ןוֿפ ךוזַאב רעד

 ,קיטנוז

 רעיורט ןיא ןטנעיצַאּפ ןלוטשור יד ףיוא

 ןָאקלַאב ןוֿפ ןקוק ןוא ענעגיוװשרַאֿפ ןגיל

 ,ןָאֿפ רעטלטניוועצ רעד טימ רעיוט םוצ

 .ךיש עטסַײנ יד רעדעי טגָארט טנַײה

 טשטײנקרַאֿפ ןַײז טינ רָאט סע

 ,ךיצ ןייק ,ךעלַײל ןייק
 -- ייוו ןיא טסעגרַאֿפ ,עקנַארק

 ייר רעכַײלג ַא ןיא שיט ןֿפױא

 ,ןעּפ יד ןגיל ףרַאד

 .ךוב סָאד ןוא ריּפַאּפ סָאד

 יעירָאטַאנַאס ןיא טנַײה לַײװ

 ,בוטש ַא ןיא ךיז וצ יוו

 .ךוזַאב ַא ףיוא בולקנעױרֿפ ַא טמוק

 ! ןַײּפ יד טבַײרטרַאֿפ -- ןטנעיצַאּפ זיא
 ,רעדיילק עקידבוטיםוי ןיא ןַײרַא ךיז טשטילג
 טרעֿפטנע סעגַארֿפ ףיוא ןוא

 ,ןסַאּפ בַײל ןֿפױא ןלָאז עכלעוו
 .ןסַאלעג ןוא קידצרא:-ךרד

 טעב ןוֿפ ץיּפש רעדעי זיא

 .טעלגרַאֿפ ןוא ןגױצרַאֿפ

 ,טַאלג ,קיצנַאלג ליד רעד

 ,טַאלַאכ ןטסערּפעגסיױא ןיא ןילג סיסימ

 ,ךוט ןסַײװ ,ןגנַאל ַא טימ ביוה ַא ןיא

 .ךוש ןסַײװ ןיא טבעווש ןוא טלכיימש
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 גרעב יד רעביא ןוז יד

 .ליוק ענעדלָאג ַא

 ןילג סיסימ וליֿפַא ןוא

 ,ליומ ןיא טרָאוװטסיײרט ַא טגָארט

 ןילכַאמ רעטקָאד ןוא ,טָא ןוא

 ןַײז ןיא ןַלרַא-טזַײרּפש
 ,ןַײּפ ןוֿפ זיוה

 טמַאצעג ןוא קַיור טָארט ַא טימ םיא ךָאנ

 .ןַאּפש רעטסימ טנעדיזערּפ רעד טייג

 רַאד ןוא ךיוה זיא רע

 ךיז ןיא רע טיצ האנה סיורג טימ ןוא

 ,רַאגיצ ןקידנענערב ןַײז ןוֿפ ךיור ןקַאמשעג םעד

 טלכיימש ױרֿפ עקירָאילטימ ַא

 ,יולב ןוא טכַײֿפ ןגיוא טימ

 ,טעֿפ ןוא לוֿפ ,עטייווצ ַא

 סיֿפ יד טימ טרעּפלָאטש

 .סיז ךעלמורֿפ טדער ןוא
 יש יו סַײװ ,ןטעב ןשיווצ ןוא

 ייר עגנַאל ַא ךיז טיצ

 ,טיה עכיוה ןיא ןעױרֿפ ןוֿפ

 ,טימ רעד ןיא ןעיורטש עטברַאֿפעג ןיד טימ

 ,דיילק ןדַײז ןוֿפ ךרָאשעג

 : דייר עקידתונמחר ןוֿפ יירעקשוש

 י.י ןיּפמַאק ַא ןריֿפ ףרַאד ןעמ ---
 1 "םורג ַא ןיא ףניֿפ ,ריֿפ .ךעבעני
 ןייּפמַאק ַא ןריֿפ ףרַאד ןעמ

 ,םוירָאטַאנַאס ַא רַאֿפ

 ,רעמיצ 1
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 ןרעמיש ןלָאז ןביוש יד ּווװו

 ןַײש ןקינוז ןיא

 ןייש ןוא קיטכיל ,טיירב ןוא

 .ןַײז ןרעמיצ עלַא ןלָאז

 ,גנע זיא לכעלוש ןיא ךיוא

 ןעיירדסיוא םיוק ךיז ןָאק'מ

 .קנעב עטיירב ,עגנַאל יד ןשיווצ

 ןטעלג ןקילב עקידתונמחו

 טקערטשעגסיוא ,עקנַארק רעווש ייז

 .ןטעב עסַײװ ףיוא

 ןביורטנילוו לשייק ןיילק א וצ-טגָארט ענייא

 ןעמ ןָאק ? ?רָאטס; םוש ןייק ןיא --- : טגָאז ןוא

 ,ןביולקסיוא טשינ ערעסעב ןייק

 ,ןגינעגרַאֿפ ןֿפַאשרַאֿפ ךַײא ןליוו רימ ---

 .סיֿפ יד טשינ רימ ןעװעלַאשז - *יטירַאשט; רַאֿפ ---

 ,ןגיטש עטסכעה יד ףיוא ןרעטעלק רימ ---

 ,סינ ןוא עדַאלָאקָאש ,טכורֿפ ןעגנערב וצ ךַײא

 טקנעב ריא זַא ,ןסייוו רימ ,סעי ---

 ןלעווש עשימייה יד ךָאנ

 לוֿפ זיא ץרַאה רעַײא ןוא

 .ייוו ןוא רעיורט טימ

 ,* ןעַײרט; רימ עקַאט רעבירעד ---

 ןלעֿפ טשינ ָאד לָאז ךַײא זַא

 ,שיײלֿפ ןייק ,שיֿפ ןייק
 .ייא ןייק ,ךלימ ןייק

 ,(וצ) ןכוז ,ךיז ןע;מַאב * --- .עיּפָארטנַאליפ * --- ,םָארק ?
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 .ןעמורֿפ ןגיוא יד קידתונמחר

 לסקַא ןוא זדלַאה

 .ןעמונעגמורַא ךעלרעטוֿפ ענעסקוֿפ טימ

 עסַײװ ,עגנַאל יד ןגיובנלע ןזיב

 ,ןגױצרַאֿפ סעקשטנעה

 ,ןביוש-למיה יד ןעיולב סע

 ,ןעמיר ןעױרֿפ יד ןוא

 : ןביול ןעױרֿפ יד ןוא
 "טסעווק רעד ןיא

 ,ןעיורטש יד ןענַײז ץייוו טימ לוֿפ

 עמַאמ יד טכָאק *ּפָארוי; ןיא

 ,ּפָאט ןלוֿפ ַא ּפוז עקידרעסַאו ַא

 ,ץלַא ןוֿפ 5 *יטנעלּפ; ָאד זיא ָאד

 ,טכורֿפ יא ,טיורב יא

 ,ץלַאמש יא ,ןקישט יא

 טיטעּפַא טימ טסע זיא

 ! טיהרַאֿפ טנוזעג סָאד ןוא

 ,ןענירגסיוא ךיז טעוו ריא זַא

 5 "סנזיטיס; עטוג יו ריא טעוװו

 .ןעניד ןענָאק דנַאל םעַײנ םעד

 ,עדַאלָאקָאש עלעווָאט ַא טגנַאלרעד עטייווצ ַא

 ,עדַאנַאק ןיא ?ןשיירעדעֿפ; ןוֿפ הנּתמ ַא

 :לוק ַא ףיוא טעוועשטניוו יז ןוא

 ,ןֿפלעה ךַײא לָאז טָאג --

 ןַײז ןֿפרַאד טשינ טלָאז ריא

 !לָאט ןיא ָאד גנַאל

 סיוא ךיג ךיז טלייה

 ,סרצגריב * -- .גונעג (רעביא) *
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 ןזָאלרַאֿפ ריא טלָאז עטנוזעג ןוא

 !זיוה עסַײוװ סָאד

 טכיל ןסייה ריא טימ ןוז יד

 ,ביוש יד טקעל

 טקעמש טכיזעג-ןעױרֿפ סעדעי

 ,ביוטש ןקידרעדוּפ טימ

 ,םוטש ,קירעיורט ןקוק ןטנעיצַאּפ יד

 טשימרַאֿפ טֿפול יד ןעִיצ ןוא

 ,םוֿפרַאּפ ןוֿפ חיר ןֿפרַאש ןטימ

 .ייר רעכַײלג ַא ןיא ןטעב

 ינש יו סַײװװ רעכעלַײל יד

 ךיז ןגיוו ןלַארטש

 .ליד ןטברַאֿפעג ןירג ןֿפױא

 ןלוטשור ףיוא ןגיל ןטנעיצַאּפ

 רעיורט רעד -- ץרַאה ןיא ןוא

 .ליטש ןוא ףיט טנייוו

 ןזָארג יד ןוֿפ ףיט רענירג רעד ןיא

 .זיור עטיור יד ךיז טגיוו

 ,דימ ןוא קירעכַאלש טירט טימ .,ןעױרֿפ יד

 - זיוה עסַײװ סָאד ןזָאלרַאֿפ
 .ןזָאלג עקידרעטצנעֿפ ,עקידנלַארטש יד טימ

 ןיד ענַײז ףיוא טֿפױל דלעֿפ ןיא טניוו רעד

 .סיז ןוא קידרוּכיש טֿפול יד

 ךיז ןטלַאהַאב ןציּפשגרעב יד

 .ךיור ןקַיױט ןיא

 ָאס ןיא ך לָאט ןיא ךעלשיט םורַא ןעױרֿפ יד
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 ךיוה ןוא ךעלײרֿפ ןדייר

 ןצנַארַאמ עקיטֿפַאז ןוֿפ ךעלעמַאּפ ןעיצ ןוא

 ,לָאש עקידעקעמש ,עניד יד

 ,ןטרָאט ןוא דַאלָאקָאש
 .ןטרָאס עלַא ןטכורֿפ

 ןטרָאג ןיא ןציז ןעױרֿפ

 ךיז ןליק ןוא
 ,ןטָאש ןוא םיוב רעטנוא

 ,ןכוזַאב ןוא ןעז ןוֿפ דימ

 הדועס ַא בולקנעױרֿפ רעד טעוװַארּפ

 ,ןכוק ןוא עװַאק ,ךעלכיק טימ

 .תנֲאג  ןיא |

 ,דרע עקינייטש יד ביל טָאה לוולעוו
 : טרעגַאב רע טֿפַאשקנעב ןיא טֿפָא
 - םורַא ןקיטכַאנרַאֿפ םעד ןיא ןזַײרּפש וצו
 סָאװ ,רעדנּוװ יד ןוֿפ ןעמיורט ןוא
 ,םוטש רעֿפיט רעד ןיא טעדוסרַאֿפ ןענַײז

 ,ןלָאט ןוא ןכַײט ןשיוצ טזַײרּפש רע

 ,רעדלעוו ןוא סעקנָאל ענירג ןשיווצ
 ,ןלָאש-ערָאק עיורגנירג ןיא ןָאטעגנָא

 טעסעט סָאװ ,טניוו ןטימ

 ,ּפערט ענעזדלעֿפ יד

 ןילַא-ןייא טזַײרּפש רע

 ,ּפעטס ןעמוטש ןיא

 ךיז טערַאשז ליומ ןיא רעמרַאֿפ םַײב

 ,קַאבַאט טימ טּפָאטשעגנָא עקַײֿפ יד
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 דרע שירֿפ טימ ןקעמש לֿפָאטרַאק עַײנ יד

 | .קַאז ןלוֿפ ןוֿפ

 ,טיור ןוא טלַארטשעצ למיה רעד

 טױלּפ םַײב עקרעמרַאֿפ יד

 :טשטנעב ןוא טסירגַאב ,קיטומטוג טלכיימש

 !שטנעמ רעדמערֿפ ,ןעמוק ןַײד קילג טימ ---

 ,קנַאב ענרעצליה ַא ,לעווש א ,בוטש ַא

 .גנַאג ןוֿפ ּפָא-ור ,רעייגכרוד

 ,טרָא ַײנ ַא ףיוא טסיב

 טֿפַאזלּפע ןטלַאק קנירט

 .טרָאװק רעלוֿפ ,רעצנַאג רעד ןוֿפ

 ,טכַאנ יד רעביא-קיטכענ

 ,טױנקנּפמָאל םַײב ןוא

 ,טֿפַאנ ןשירֿפ ןיא ןעקנוטעגנַײא

 ּוװ ,טָאטש רעד ןוֿפ לייצרעד

 למיה ןוֿפ םינּפ סָאד

 .טָארד טימ ןגױצרַאֿפ זיא

 ,גנוי ןוא טנױרברַאֿפ ,רעמרַאֿפ רעד |
 ןּפַאכ רָאג םיא טעברַאֿפ
 ,קנורט ַא ריב ןטלַאק ןוֿפ

 : טקנַאד לוולעוו

 לַײװ ַא רַאֿפ ךָאנ זומ ךיא

 .קנַארטעג ןרעטיב ףרַאש םעד ןדַײמסיוא

 : ןגיוא עסייה קיטכיל טימ טקניוו רעמרַאֿפ רעד

 ,ןגיוטסייה ענַײמ וצ ןריֿפ ךיד ךיא לעוו ,ןגרָאמ םוק ---

 .גרעב יד רעביא ךיז טצעז ןוז יד
 ,ּפעצ עגנַאל ,עטיור יד טימ טלסיירט עקרעמרַאֿפ יד

 שיור םעד טנַײֿפ בָאה ךיא --- : טגָאז ןוא
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 ,קרעמ עשיטָאטש יד ןוֿפ

 ןייטש רעדעי טלַארטש גנַאגרַאֿפנוז ןיא ָאד

 .ּפעטסנזדלעֿפ םענעֿפָא ןיא

 | ךיז טעדיוה יז

 ,סיֿפ עטניױרברַאֿפ ,עכיוה יד ףיוא

 :טשטניוו ןוא טכַאל יז

 ץרַאה גנוי ןַײד ןיא ,רעייגכרוד

 ,סילשרַאֿפ ןעױרֿפ עגנוי וצ גנוטסולג יד

 דירֿפ ןיא ריד טימ ןייג טָאג טעוו

 ,טירט עמורֿפ ענַײד ןטיה דימּת טעװ ןוא

 .יולב זיא טכַאנרַאֿפ רעד

 .יוט ןוֿפ סַײװ זָארג סָאד

 .קירוצ-טזַײרּפש לוולעוו

 ןציּפש-רעמייב יד ףיוא טֿפרַאוװ ןוז יד ןוא

 .קירטשנלַארטש עטיור עריא

 ןייר ןוא שירֿפ ,רעסַאװ סָאד

 .ןייטש ןטרעכעלעצ ןוֿפ טגָאלש

 עזַאמ עדייא

 סַאג ןיימ

 ,םלצ ןקיליײה םוצ ןוא גרַאב םוצ סַאג ןַימ

 ;סַאג עקינוז ַא ,עטיירב ַא זיא סַאג ןַײמ

 .ןעייר יד ןיא טלעטשעצ ןּפמָאל עשירטקעלע טימ

 .סַאג ןַײמ זיא טצוּפַאב רעמייב-ןלָאּפָאט טימ
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 ,ןטַײל יב יוװ ױזַא ,ןעזסיוא טימ רעביטש ןוא
 ;סַאלק רערעכַײר רעד ָאד טניווװעג טָאה לָאמַא
 ןרָאי יד ןוֿפ ףיול ןטימ ןטַײצ ךיז ןטַײב סע רָאנ
 .סַאג יד ךיוא ױזַא ,לזמ ןַײז טימ שטנעמ יװ ןוא

 ,בצמ ןרעדנַא ןוֿפ ןשטנעמ ָאד ןעניוװ טציא |

 ;סַאג יד ןעניווװַאב ןשטנעמ עמערָא

 ,תולד רעד טניווו'ס ּוװ ןוא ,טיונ יד טניווו'ס ּוװ ןוא

 ,סַאה ןקידנענערב טימ ןרָאצ רעד טשרעה טרָאד

 ,רעדניק עגנוי טכַא טימ עמַאמ ַא טניוװ ָאד

 ;טלעװ רעתמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש עטַאט רעד
 ,ןענוז יו רעטכעט ,ןבמעד יד יװ ןיז

 ,טלעק יד טנייוו בוטש ןיא .רעגנוה רעד טַײרש בוטש ןיא ןוא

 ,האנׂש יד טניוװ בוטש ןיא ,ןרָאצ רעד טניווװ בוטש ןיא

 .טיורב רענעקורט רעד םולח ַא זיא בוטש ןיא

 ,האנק טימ ןוא סַאה טימ טנגוי יד טסקַאװ םוטש ןיא

 ,דיילק םענעסירעצ ןיא טנגוי יד טסקַאװ בוטש ןיא

 רעכַאמצימ .ש

 דניײרפ

 ,זיוה ןַײמ ןיא ןעמוקעג רענעגייא ןַא

 ,טױרטרַאֿפ רימ ןצרַאה ןַײז ףיוא סָאװ ץלַא ןוא

 .,סױרַא טסענ רעבלעז ןוֿפ יװ ,ןעמַאזוצ

 ,טיונ ןיא ךיז טלגנַארעג ,דײרֿפ ךיוא טלייטעג

 ,ןעשעג ,טכַאדעג טשינ ,טלָאװ סשילרעטסיוא סעּפע יו
 .ןעזעג טשינ םיא בָאה'כ יװ טַײצ עגנַאל ַא
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 קילב ןַײמ זיא ןלַאֿפעג ,טנַײה ,םעצולּפ רָאנ

 טצילבעגַײברַאֿפ ןעוו ,רעטצנעֿפ ןעיולב ךרוד

 .ןיזומיל רעקנילֿפ ,רעטצוּפעגסױא ןַא טָאה סע

 ,ןיב ךיא רעוו רָאג טסּוװעג טשינ יוװ ,דנַײרֿפ ןַײמ

 ,ןרָאה ןוֿפ ףַײֿפ ַא טימ ךימ טסירגַאב טלַאק טָאה

 .ןרָאװעג טשינ רעדיוװ --- ןגיוב ןוֿפ לַײֿפ ןוא

 | ריאי שיא

 שידי ס ח |

 :ט-ג ןעמ טניד החמׂש ןוֿפ רָאנ

 ? החמׂש ןעמ טמענ עשז ּווו ,יוא

 ? החמׂש ןעמ טמענ עשז ווו ,יוא

 !הרוחש-הרמ יד דלַאװג טימ בַײרט ---

 :ארוב םוצ ףָאה ןוא ךָאי םעד ףרַאװ

 -- הרז הדוֿבע זיא תוֿבצע

 ! החמׂש טימ ןָא ךיז ּפעש

 : טיג ןעמ טניד החמׂש טימ רָאנ

 3 החמׂש ןעמ טמענ עשז ּוװ ,יוא
 ? החמׂש ןעמ טמענ עשז ּווװ ,יוא

 .ארומ יד טבַײרט קחציזדחּפ --

 !ארוב םוצ ףָאה ןוא לֹוע םעד םענ

 : הרֹוּת רעזדנוא ךָאד טסייה החמׂש

 ! החמׂש ןוֿפ לַאווק ןוֿפ ּפעש

 :טיג ןעמ טניד החמׂש ךרוד רָאנ |

 ? החמׂש ןעמ טמענ עשז ּוװ ,יוא
 ? החמׂש ןעמ טמענ עשז ּווװ ,יוא

 :רעדיו רעבָא ןוגינ םעד גניז--

 -- רעדילג יד רַאֿפ גנולייה ַא זיא'ר

 ,רעדורב-רעטוג ,*יתומצע לּכ,

 ! החמׂש רָאֿפ זיא הלוגס ָא
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 לַאגיס ר ר

 לקישָאל ַא

 ,עטעּפָאל ,ערעשטָאק

 . ,דױעֿפ ,עטיּפָאק

 לקישָאל .ַא םוא:טֿפיױל

 .דרע רעד רעביא

 ? החמׂש יד זיא סָאװ

 ? דײרֿפ יד זיא סָאװ ןוא

 טנַײה טָאה לרעיוּפ סָאד

 ,טײזרַאֿפ רעדלעֿפ יד

 רעבָאה טימ רעדלעֿפ

 ,ייה טימ רעדלעֿפ ןוא

 ,החלצה ,הכרב ַא

 ײזרַאֿפ רעסיורג ַא

 לרעבָאה סָאד ךיז טעוו
 ילבעצ ַא ןָאט
 ,לכעגק יד רעביא

 .ינק יד רעביא

 ,לצנעט ַא ךיא ּפַאכ

 ,גנורּפש ַא ךיא ּפַאכ

 ,לקישָאל ַא ןיב ךיא

 ,גנוי ַא ,קַאזָאק ַא

 ,לרעבָאה ,לרעבָאה

 ,סקַאװ ַא רָאנ וט

 לדרעֿפ רַאֿפ ןוא רימ רַאֿפ

 ,סקָא ןוא המהב ןוא

 שידַאנַאק

 ריאי שיא

 םַארגיץַאלּפליּפש

 ,רעדניה ,רעדיוה

 ; רעדניק ,סעכבָאב

 ,רעכעה רעדיוה

 !שָאלקנרעֿפס םוצ

 ; רעטַײװ ,רעדיוה

 ,רעטַײר-ןטעקַאר

 ןרעטש ַא גנַאֿפ

 !שָאלֿפעצ ןיא

 ,רעדניה ,רעדיוה

 ,רעדניק יד טגיוו

 ךיג ייז טסיש

 ! געווכעלימ םוצ

 ,רעטַײװ .רעדיוה

 ,רעטַײשרַאֿפ ךָאנ

 קעווַא-ילֿפ

 ! גערבלמיה םוצ

 ,רעדניה ,רעדיוה
 ; רעדנווו-יאלּפ

 --- למיה ןֿפױא

 ...דירַאי ַא

 ;רעטַײװ .רעדיוה
 ,רעטיירדעצ שטנעמ
 ,ָאד יו טרָאד
 , .. דיישרעטנוא ןָא



 טעּפמיא "ןשיקנעי, טימ טסקַאװ סָאװ ָאטנָארָאט

 ...?ן'הווו



 דיסח .מ

 רשבהיריס םייב

 רימ עקַאט ןבָאה רשֿפא

 ןסעזרַאֿפ גנַאל ךיז

 םעד ַײב

 ,רׂשבה-ריס

 (! רׂשבה-ריס רעד ,לכעליּפש ַא)

 טקעמשעג רע טָאה זדנוא רַאֿפ

 שטשרָאב-עטַאמש רעטכָאקרעד טשינ יו

 ענעקורט תוריפ טימ

 .רׂשע-השמהח ןוֿפ

 עקַאט סָאד רימ ןבָאה רשֿפא

 טלעוו רעד טצעזעגנָא

 ןבילבעג ריא קידלוש ןוא

 קעטנָאיַאמ ַא
 -- תומולח עטמולחרעד-טינ

 ןובשח רעד טגיל טציא

 רעטקיטולברַאֿפ ַא

 ,דרע'רד ןיא

 ? ןקוליס םיא ןעמ טעוו

 ? תומוקמ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא

 טסיזמוא רימ ןעייטש רשֿפא

 טימ עמַאס ןיא

 ,לּפמעט ןקידנלַאֿפ ןוֿפ
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 - ,דגילב ןושמש יו

 טשוחעצ קידארומ ױװַא טָאה טָאג

 -- םיא

 ,רע יו ױזַא ,רימ ןענַײז עטיירג זיא

 ,אנוׂש ןטימ ןברַאטש וצ

 ,רעוו ָאי ,רעוו רָאנ

 ָאד טנַײה ןענַײז רעוו
 יד זדנוא ןשיווצ

 ? םיּתשילּפ

 גרעבלע הדוהי

 ...לזמ ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא

 גנולייצרעד

 קולש ןייק וליֿפַא ,הנותח ןַײז ןוֿפ גָאט ןיא טסַאֿפעג טָאה רע

 ןכָאנ ןריֿפ טלָאװעג ךיז טָאה רע תמחמ טשינ .ןעמונעג טשינ רעסַאװ

 ַא ןעװעג זיא רע ּוװ ,םייה רעטלַא רעד ןיא וליֿפַא .ךורע-ןחלוש
 ןעגנוגיינ עשיטסילַאיצָאס טַאהעג ןיוש רע טָאה ,רערעל רעשיערבעה
 ,טײקנענַאטשעגקירוצ ןוא עיצקַאער זיא טײקמורֿפ זַא טליֿפעג ןוא

 טָאה רע ןוא ,ןסע טנָאקעג טשינ טָאה רע תמחמ טסַאֿפעג טָאה רעי

 ,טכַארטעג טָאה רע ..טכַארטעג טָאה רע לַײװ ,ןסע טנָאקעג טשינ

 רעייז ,ךודיש ןטוג ַא םיא ןיא טוט גרעברעבליז ַאטיג לדיימ סָאד זַא

 טּפַאכ יז זַא ,טגָאזעג ןעמ טלָאװ םייה רעטלַא רעד ןיא .ךודיש ןטוג ַא
 ,אלימ ,טשינ םיא יז טגנערב ןדנ ןייק ,האיצמ עטסערג יד םיא ןיא

 ןעוועג ָאי ָאד טלָאװ סע ביוא ןוא .טריֿפעגנַײא טשינ סע זיא ָאד

 -רעבליז ןָאעל ?ןבעג וצ טַאהעג ןעד עטַאט ריא טלָאװ ,טריֿפעגנַײא
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 -לעז םעד ןיא עקַאט ,: *רעטַאק; ַא זיא ,עטַאט סַאטיג רעד ,גרעב

 -ידרַאֿפ סרעדַײנשוצ ."ןַאמרָאֿפ, רעד זיא .לוָאּפ ,רע ּוװ ,ּפַאש ןקיב

 עטַאט סַאטיג רעד ןוא ,רעריֿפקרעװ רעד יוװ רעקינייו טשינ ןענ

 ןכַאמ; טגָאז ןעמ זַא ,עקירעמַא ןיא .ָאד ,ןבעל ןייש ץנַאג ַא טכַאמ

 ןבעל סגרעברעבליז יד רעבָא .הסנרּפ ןבָאה :ןעמ טניימ ,"ןבעל ַא

 ,ןטַײצלָאמ יד .רזממ ַא ייז יב זיא רַאלָאד רעד .גָאט ןטוג ַא עקַאט

 גָאט רעדעי יו !טקַאב ןעמ סָאװ סנכוק יד .ייז ליב טכָאק ןעמ סָאװ

 ןייגרעטנוא םַײב ןטלַאהעג טלָאװ טלעוו יד יוװ ,ֿבוט-םוי ןעוועג טלָאװ

 ַא; :סע ןעמ טגָאז יװ .,ןגרָאמ ןגעוו ןטכַארט טשינ ףרַאד ןעמ ןוא
 י.י"עקשיּפ עקידייל ַא ןוא עקשיק עלוֿפ

 ןַײז טעוו ַאטיג יד זַא ,טַאהעג ארומ ןייק טשינ טָאה רע ,ןיינ

 ,ןטסַאקזַײא ןיא ליֿפ וצ טגיל סע זַא ,עמַאמ ריא יוװ ןירעגנערבסיוא ןַא

 סייו רע רעבָא ,לּפערק ןייא ןיא זעק ןצנַאג םעד ןַײרַא ןעמ טגייל

 רע לַײװ עקַאט ,גיוא ןֿפױא ץלַא ןטלַאה ןוא ןריזינַאגרָא וצ ױזַא יו

 ןיוש ,"רענירג? ַא ךָאנ טעמּכ ,רע זיא רָאטַאזינַאגרָא רעטוג ַאזַא זיא

 טימ ןעגנַאגעגמורַא רָאי ץנַאג ַא רע זיא טָא .*ןַאמרָאֿפ; ַא ןרָאװעג

 -טייג ןעמ זַא ,ָאד טעװעלכתרַאֿפ ןעמ תורצוא לֿפיװ ,דלַאװג .,ןַאטיג

 טצַאש אטיג ןוא רעגנערבסיוא ןייק טשינ זיא רע !לדיימ ַא טימ םורַא

 סייו רע לַײװ ךיוא ,ךודיש ןטוג ַא םיא ןיא טוט יז .ּפָא רעכיז סע

 ַא ןרעוו לָאז ךעלדנרעק ןוֿפ ,ינעּפ ַא טימ ינעּפ ַא ןַײז וצ ךדשמ יו

 ,ןײטשרַאֿפ טעװ יז ןעוו .עלעכַײט ַא ךעלדנּפָארט ןוֿפ ןוא עלעֿפַײה
 ַא ןרעוו יז טעװ ,ינעּפ רעד ןיא טגיל רַאלָאד םעד ןוֿפ דוס רעד זַא
 -,שטנעמ

 רעד טימ ןכַאמוצקעװַא טשינ זיא שטנעמ ַא ןוֿפ ןעזסיוא סָאד

 ןעמ ,עסואימ ַא ןעוועג זיא ַאטיג יד זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ .,טנַאה

 ןעד ףרַאד ןעמ --- ןגָאז ןָאק ןעמ .סואימ טשינ רָאג :ןגָאז וליֿפַא ןָאק

 ןגָאז ןָאק ןעמ --- ךָאד ךיז טָאה רע ?ןַײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ ַא ןגייל

 ,קירבַאפ-רעדיילק ןיא רעדַײנשוצ ?
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 -קעווַא ןוא ןרָאװעג זגורב םיא טימ זיא יז ןעוו ,ריא ןיא טבילרַאֿפ --

 גנַאל ָאד זיא סָאװ --- ךָאד רע זיא ,קרָאי-וינ ןיא ֿבורק ַא וצ ןרָאֿפעג

 יז ןרָאֿפ ןוא רַאלָאד רָאּפ ענייש ַא ןרטּפעצ טזומעג טָאה רע ?ןעַיײרב וצ

 טָאה יז .ךַאז ַאזַא ןָאטּפָא טרָאטעג טשינ טָאה יז ,ןיינ .ןטעברעביא

 רעדעי ןוא ּפַאש םענעגייא ןַײז ןענעֿפע וצ ךיז טיירג רע זַא ,טסּוװעג

 ,קיטכיוו זיא רַאלָאד

 טשינ עקַאט ןיא ַאטיג יד :ןעזסיוא ןגעוו ןיוש טדער ןעמ זַא

  .*קעװַא טשינ ךיוא זיא ןעזסיוא סנַאמ א רעבָא ,עסואימ ןייק ןעוועג

 רעמ זַא ,ןגָאז תודע טנָאקעג טָאה עטַאט ריא .,טנַאה רעד טימ ןכַאמוצ

 עקַאט ןעק ןעמ .הּפכנ יד םיא רַאֿפ ןגָארקעג טָאה עקרעטיינ ןייא יו

 יז יב טָאה ןעמ רעבָא ,עסואימ א ןעוועג זיא ַאטיג זַא ,ןגָאז טשינ

 יז ,רֶע יװ קנַאלש ױזַא ןַײז לָאז יז ,טשַאנעג ןוא ןסערֿפעג ליֿפ וצ

 "מָאג ךעלביל ַא ,ןַײז הדומ ןעמ זומ סָאד ,ךעלעבירג-ןח טַאהעג טָאה

 טײקשירֿפ יד טַאהעג טָאה טיוה ריא .לרעדיוג טמעטַאב ַא טימ עלעב

 םיא ןיא טּפַאכעג ןגעוו טסעד ןוֿפ טָאה יז ,ךלימ סעמַאמ רעד ןוֿפ

 ,טנידרַאֿפ ךיז סע ןבָאה סגרעברעבליז יד סָאװ טימ .האיצמ-ןזיר ַא

 ןשטנעמ עטלמוטעצ ,סרעגנערבסיוא ? סעכָאילש .טשינ רע טסייוו

 טשינ רע טלָאװ ,טרָאּפשעג ןליֿפַא טלָאװ גרעברעבליז ןָאעל רעד ןעוו

 ..ַאטיג יד ןעו ,טרעװ זיא םעדייא ַאזַא סָאװ ,ןלָאצַאב וצ טַאהעג

 זומ רע רָאנ ,טשינרָאג רַאֿפ עטסעב סָאד ןגירק ,לזמ ןבָאה ןשטנעמ

 גונעג טשינ !אל יד ,יד אל .םימד ןוא םיממ טימ ןלָאצַאב ץלַא רַאֿפ

 ןֿפױל טזומעג ךָאנ רע טָאה ,הטורּפ ַא טכַארבעגנַײרַא טשינ טָאה יז

 טלעג טרטּפעצ ,קרָאי-וינ ןייק תואצוה ףיוא ץוח ןוא ןטעברעביא יז

 ןבָאה ןוא שטנעמ ַא ןַײז ןעק ןעמ .לטעלזַארב ַא ןוא ןעמולב ףיוא
 ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא רעבָא .טַײז רעטכער רעד ףיוא ּפָאק םעד

 יילזמ

 םושב רע טָאה ,הנותח רעד ַײב טנייוועג טָאה ַאטיג יד סָאװ רַאֿפ

 -ּפָא םיא ןסיוו טֿפרַאדַאב ָאי טָאה יז .ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ ןֿפוא

 .ענעזָאלעגּפָא ?
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 רע ןוא לָאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיוש זיא יז ,טוג .ןצַאשוצ

 רע ?"רענירג, ַא .ּפָארוי, ןוֿפ ןעמוקעג גנַאל טשינ טשרע זיא

 -רַאֿפ ןיוש ךיז ןעק ןוא שילגנע ןקידהשקשינ ץנַאג ַא ןיוש טדער

 עשיטַאמַארג רָאּפ ַא רע טכַאמ ,אלימ .שיזײצנַארֿפ ףיוא ןקידנעטש

 זיא ַאטיג !טנעצקַא ןשידִיי ַא טימ שילגנע םעד טדער ןוא ןזַײרג

 -קַא ןרעגרע ןַא טימ שיזיײצנַארֿפ טדער ןוא לָאערטנָאמ ןיא ןריובעג

 קיסַײרד רָאי א לָאערטנָאמ ןיא ןיוש זיא עטַאט ריא .רע יו טנעצ

 "עג ַא ,םיא ַײב .ןליוּפ ןיא יו ,גרעברעבליז ןָאעל ץלַא ךָאנ זיא ןוא

 ןוֿפ ןוא לעווַאּפ ןרָאװעג לווַײֿפ ןוֿפ זיא ,רערעל ןשלערבעה םענעזעוו

 רעטשרע רעד ַײס .,יַאר ןרָאװעג זיא ןַאמטיור ןוֿפ .לוָאּפ --- לעווַאּפ

 ןַײז ךיוא ןעק ןוא שילגנע ןַײז ןעק ןעמָאנ-עילימַאֿפ רעד ַײס ,ןעמָאנ

 יא רע .ַאור ןענעייל ךיז סע טעװ שיזײצנַארֿפ ןיא ,שיזיײצנַארֿפ

 ןשיווצ תולג ןיא זיא ןעמ זַא רעבָא ,רָאטַאלימיסַא ןייק טשינ ,הלילח

 ןעוו ,ןגיױוא יד ןסַײרסױא טשינ ןעמָאנ רעשידִיי רעד ףרַאד ,םִייוג

 רע זַא ,טסּוװעג דלַאב טָאה רע ,ָאי ."סענזיב עסיורג ַא; טָאה ןעמ

 ."סענזיב עסיורג ַא? ןבָאה טעוו

 יװ .ָאי רע טָאה גלָאֿפרעד רעבָא ,טשינ עקַאט רע טָאה לזמ ןייק

 -עט ץנַאג אקווד זיא רע .רָאטַאלימיסַא ןייק טשינ רע זיא ,טגָאזעג

 -ילָאמָארב רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי ןיא קיט

 ,הברדַא ,לָאז) רַאטערקעס ןרָאװעג דלַאב רע זיא ,*יטעַײסָאס; רענ

 -רַאֿפ ןוא ךובילָאקָאטָארּפ ןיא ןָאט קוק ַא סעװַאקישט רַאֿפ ץעמע

 -לרעּפ ןַײז טימ ןרַאטערקעס ערעדנַא יד ןוֿפ ןצכעביײרשעג יד ןכַײלג

 טרָאװ א ןעמונעג ,"ןָאינוי; רעד ןיא דילגטימ א ןרָאװעג .(!ֿבתּכ ןקיד

 ןַאמ-רעגנוי רעד זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב טָאה ןעמ ןוא עטַאבעד ַא ןיא

 -ץּפָא; ןַא רָאנ ןעוועג טלָאמעד רע זיא לּכה-ךס ."טדער רע סָאװ סייוו;

 -עֿפָארּפ ןַײז ןיא ֿבושח ַא ןרָאװעג ןיוש ןוא ,ןישַאמיינ ַא ַײב "רעטייר
 רעטנוא טעּפילכעג ױזַא ַאטיג יד טָאה סָאװ ָאט .,ןײארַאֿפ ןלענָאיס

 !אנקמ יז ןענַײז סע ךעלדיימ לֿפיװ .םיא ףיוא רָאי ַאזַא ?הּפוח רעד

 ליווו ןַײז ריא טעװ סע ןוא ,שטנעמ רעטנכערַאב ַא ןרעוו רָאנ יז לָאז

 ,טלעוו יד יו
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 זיא שטנעמ רעטנכערַאב ןייק רעבָא ,עמַאמ ַא ןרָאװעג זיא ַאטיג

 ץלַא ןטלַאה וצ יו טסוװעג טָאה רע סָאװ ,סנ ַא ,ןרָאװעג טשינ יז

 -ָאב רעד ריא טלָאװ ןעמ יו ,טגָאלקעג טָאה יז .טנעה יד ןיא טסעֿפ

 "ןיירכ -- ךעלעבירג-ןח יד ,רעיוז םינּפ סָאד .,ןעמונעגוצ השורי סעב

 רע יו ,םיא ףיוא טקוקעג טָאה עלהחּפשמ ץנַאג ריא .ךעלעבירג

 סָאװ ןדנ םעד ןבעגעגקירוצ ייז טלָאװ רע .טלזגַאב ,הלילח ,ייז טלָאװ

 לָאז רֶע ,טלָאװעג רָאנ ןבָאה ייז ,טכַארבעגנַײרַא םיא טָאה ַאטיג יד

 .תונּתמ ףיוא רַאלָאד רָאּפ עטעװערָאהעגסױא ענַײז ןעלצנערטעצ

 -װערָאּפש ַא לָאז ןעמ ביוא .ןֿפורעג םיא ייז ןבָאה "!טנוה רעגרַאק;

 רעד זיא טנוה רעד זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,טנוה ַא וצ ןכַײלגרַאֿפ ןקיד

 ןשיווצ רעקידװערָאּפש רעד ןוא עקיסיֿפריֿפ יד ןשיווצ רעטסַײרטעג

 םוצ טרעװ +דמש יד ךָאנ ךיז טיג סָאװ ץעמע .עקיסיֿפיײװצ יד

 זיא ,טלעג ןגייא ןַײז ףיוא *סח זיא סע רעוו .קישטָארקנַאב ַא ףוס

 ַא זיא רעלַײמ ערעייז ןיא "!טנוה רעגרַאקק .סמענעי ףיוא סח ךיוא

 ,טרָאװלדיז ַא טשינ ,ביול

 ,סעקנַאילוה טכַאמעג ייז ןבָאה קיטשרענָאד ןוא ךָאװטימ עלַא

 לוש ַא טקידנע דניק ַא ,עלהחמׂש ַא -- רעטלע רָאי ַא טרעוו ןעמ זַא

 ןעמ ףרַאד --- רָאי ןצכעז טרעוו לדיימ ַא זַא ,עקנַאילוה ַא רעדיוו --

 ףרַאד ןעמ ,ןיינ ?ןיינ יצ ,ָאי -- תילכּת ןגעוו ןטכַארט ןבייהנָא ךָאד

 -רַאּפ ןיטסקיס טיווס; ַא ןכַאמ ןוא ּפָאק ןרעביא זיב ןקידלושרַאֿפ ךיז
 לָאז רע קר ןליוו ןוא ?סיטרַאּפ, ףיוא תורצוא סיוא-ןביג ייז .* "יט

 ,טלעג ןגרָאב ייז

 ,דצ סרעטומ רעד ןוֿפ ַײס ,סרעטָאֿפ ןוֿפ ַיײס ,החּפשמ עצנַאג ריא

 ןקידנעטש ַא טָאה ןעמ זַא .סרעטעברַא-ּפַאש ןבילבעג עלַא ןענַײז

 קעשטתוריכׂש ַא ,טיורב לקיטש טרעכיזעג ַא ןעמ טָאה ,*בַאשזד;

 ,רעדיילק ןוֿפ טנַאקירבַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא ,לוָאּפ ,רע ,קיטַײרֿפ ןדעי

 -קַאֿפונַאמ; ַא ,תונורסח ךיוא רעבָא ,תולעמ עקַאט טָאה ךיז רַאֿפ ןַײז

 ךיז וליּפַא טיירג ,ןגָאזּפָא טשינ ןגינעגרַאפ םוש ןייק ןופ ךיז ליװ סָאװ *
 ,ןצכעז יד דובכל החמש ץעסיז ַא * -- .תונמחר טָאה סע רעװ * -- ,ןדמש ,,.וצ
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 יד .ןעגנערב טעוװ ןגרָאמ רעד סָאװ טשינ לָאמ ןייק סייוו "רערושט

 -נָא ףרַאד עדָאמ יד ,ןטָארעג טינשוצ רעד .,ןייש ןַײז ףוַאד הרוחס

 ,ןַײרַא למיה ןיא ןקוק טשרע ןעמ זומ ,טוג ןיוש זיא ץלַא זַא ,ןסַײר

 יד ןגיל טבַײלב ,טעּפש רעמוז רעד טמוק .טוג זיא רעטעװ רעד יצ

 ;חרוחס-טסברַאה יד ןגיל טבַײלב ,גנַאל וצ רע טייטש :הרוחס-רעמוז

 הנוק רעד זַא ,ןֿפָאה טשרע ןעמ ףרַאד ,טוג זיא רעטצעוו רעד ןעוו ןוא

 ןטלָאשרַאֿפ ַא ,ןטָארקנַאב ןוא תורזח ןעמוק ןלעװ טשינַא ,ןזייל טעוו

 -קעֿפונַאמ; םעד ףיוא טַײר ןוא טידערק טָאה הנוק רעדעי ּוװ ,רחסמ

 וצ ןעמונעג רעסעב ךיז טלָאװ רע ,יַאולה ,סעציײלּפ "סרערעשט

 -ןזמ ַא ןַײרַא ךַײלג טמוק ףױקרַאֿפ-לצנייא ןיא ,? ?סענזיב-לייטיר;

 ,טכַאנ יײב קִיור ןֿפָאלש ןעק ןעמ ןוא רַאלָאד רענמ

 ַא ןעוועג זיא ַאטיג :טכַאנ ַײב ןֿפָאלש ןגעוו דייר וצ ןעמוקעג

 טלעֿפעגסױא טָאהס .רעטכעלש ַא יצ ,ןָאזעס רעטוג ַא ,ןירעֿפעּפ

 -רַאֿפ טזומעג ןוא לקעּפ ןטימ ןגיל ןבילבעג זיא ןעמ רעדָא הרוחס

 -עג ,רעגעלעג ןֿפױא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה רע .זַײרּפ ןבלַאה רַאֿפ ןֿפױק

 -רעד .המהב ַא יו טעּפָארכעג טָאה יז -- טַײז וצ טַײז ןוֿפ ךיז טיירד

 ,ריא טימ רעביא טשינ רָאג טדער רע זַא ,תונעט טַאהעג יז טָאה ךָאנ

 טֿפרַאדַאב טלָאװ רע ביוא ,םיא ַײב טסניד ַא יו רעמ טשינ זיא יז זַא

 -עגסױרַא יז רע טלָאװ ,ןַאטיג לֿפיװ ,ליֿפ ױזַא ןעמיורכַאנ טסניד ַא

 גָאט ַא ךָאנ ּפַאש ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא .ךעלדנעּפש ייווצ ףיוא ןֿפרָאװ

 -גיק יד ןבַײלקֿפױנוצ טֿפרַאדַאב טשרע רע טָאה ,טעברַא רערעווש

 -סיוא טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה ַאטיג ,ךעלקנעב יד ןוֿפ ןכַאז סרעד

 -ַאב טשינ טָאה רע ביוא .ףרַאד ןעמ לֿפיװ טקנוּפ ןכָאקּפָא טנרעלעג

 -דירֿפ, ןיא סע ןלעטשנַײרַא ןוא ענעבילבעג סָאד ןעװעטַארוצּפָא ןזיוו

 -סיוא טשינ לָאמ ןייק זיא יז .ןֿפרָאװעגסױרַא סע יז טָאה ,"רעדישז

 רעבָא ,טלייטעגוצ ריא טָאה רע סָאװ ,טלעגנכָאװ םעד טימ ןעמוקעג

 .ןֿפרַאװוצסױרַא ןעוועג טיירג לָאמ עלַא

 .טעװַארּפעג טָאה עלהחּפשמ סָאד סָאװ ,?סיטרַאּפ, יד ןגעקַא ,ָאי

 ,ירר דיי

 ,סַאג רעד ןופ הנוק ןראפ ,ףיוקראפילצנייא ,םידחַאל *
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 ייב עדָאמ ַאזַא -- הנּתמ ַא ןעגנערב ןעמ זומ ,החמׂש ַא וצ טייג ןעמ

 טָאה ַאטיג ןוא .ןעוועג ןח אׂשונ טשינ ייז ַײב ןבָאה תונּתמ ענַײז ,ייז

 רע !טשינ זיא .הנּתמ רעטכער ַא ןָא ןייג טשינ טעװ יז :טקַײרטשרַאֿפ

 ןיא ןײגנַײרַא רע זומ תבש וליֿפַא .ייז יו רעייג-קידייל ןייק טשינ זיא

 ןוֿפ ןעגנולעטשַאב ןקישסױרַא סָאד ןטיירגוצ ,תונובשח ןקוקכָאנ ּפַאש

 ןוא ?עטלעטשעגנָא עקיטנַײה ףיוא ןזָאלרַאֿפ ןעד ךיז ןעק ןעמ .םינוק

 טקנוּפ קַארסעילוה א ?ןזָאלרַאֿפ ָאי ןעד ךיז רע ןעק ףּתוש ןַײז ףיוא

 גנוציז ַא וצ ?ןענעייל ןעמ ףרַאד גנוטַײצ ַא ,ונ .סגרעברעבליז יד יו

 וצ ןייג יאדווַא ףרַאד ןעמ ?ןייג ןעמ ףרַאד טֿפַאשנַאמסדנַאל רעד ןוֿפ

 זיא רע ןעוו ,ןטנַאקירבַאֿפ-רעדיילק ןוֿפ דנַאברַאֿפ םעד ןוֿפ גנוציז ַא

 -ײארַאֿפ עלענָאיסעֿפָארּפ יד ןבָאה ,"ןָאינוי; רעד ןיא רעוט ַא ןעוועג

 ןבעגכָאנ טנַײה לָאז ןעמ ביוא .ןעגנורעדָאֿפ עקידרשוי טַאהעג ןענ

 וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ טלָאװ .,ןעגנַאלרַאֿפ *סנָאינוי; יד סָאװ ,ץלַא

 ןעמ זַא ,טוג עקַאט זיא ,טעברַא גונעג טָאה רע ,יוװ יײס ,ןריטסיסקע

 ,לסיש ערשּכ ַא ןוא ּפָאט רערשּכ ַא ,?סיטרַאּפ; ןייק וצ טשינ טייג

 ,טלעג טלצנערטעצ ןעמ טשינ ,טַײצ טרטּפעצ ןעמ טשינ

 -ּפָא טָאה *יטרַאּפ, יד :ןובשח סַאטיג שודיח ַא רַאֿפ רָאנ טרעה

 סע טכַאמ -- טסעג קיסַײרד ןוא ַײרד רַאֿפ רעטרעדנוה ַא טסָאקעג

 ןוא ןשטנעמ ייווצ טייג ןעמ זַא ,טסַאג ןדעי רַאֿפ רַאלָאד ירד סיוא

 רַאֿפ שטָאכ הנּתמ ַא ןבעג ןעמ ףרַאד ,רעדניק טימ ךָאנ טמענ ןעמ

 -עצ ןטעבעג ייז טָאה רעוו ,תישאר :אישק ַא ךיז טגערֿפ .לרענעצ ַא

 טיהעג עקַאט ךיז .לוָאּפ ,רע טָאה ,תינש ?רעטרעדנוה ַא ןעלצנערט

 טָאה רע סָאװ ,טנעס קיצֿפוֿפ ןוא ןַײנ יד רַאֿפ יו רעמ ןסע וצ טשינ

 ,טגערֿפעג ןעד םיא טָאה ןעמ ,תישילש ?הנּתמ רעד ףיוא ןבעגעגסיוא

 ?ןלָאצַאב וצ טיירג זיא רע לֿפיװ ןוא ןסע ליוו רע סָאװ

 יד ןוֿפ תורצ ערעסערג ןייק טַאהעג טשינ רע טלָאװ יַאוולה

 -החּפשמ וצ ןייג וצ טשינ קַײרטש סַאטיג ןוֿפ יו ּפַאש ןַײז ןיא ןקַיײרטש

 ערעסערג ןייק ?םיא וצ ןעמוק טשינ ךיוא טעוװ רענייק ,?סיטרַאּפ;

 -וצ ןעד טָאה רע :טסעומשעגקירוצ ןוא !ןבָאה טשינ רע לָאז תוגאד

 ַא ןריובעג םיא טלָאװ ַאטיג יד ביוא ?טסעג ןטעברַאֿפ וצ סָאװ ביל
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 ןעוועג יַאדּכ טלָאװ סע ןוא תירב ַא ,רכז םולש ַא ןעוועג טלָאװ ,ןוז

 ןוא ןטַאט ןיא ןטָארעג יאדוװַא טלָאװ ןוז ַא .החמׂש ַא ןעוװַארּפ וצ

 -עגסױרַא עקַאט טלָאװ ןוא רחוס ַא ,שטנעמ ַא ןסקַאװעגסיױא טלָאװ

 לדיימ ןייא טעידָאלּפעגנָא םיא טָאה ַאטיג יד .ןטֿפעשעג יד ןיא ןֿפלָאה

 ןוֿפ רע ןעק ןכַאז יד ןיא ןליֿפַא זַא .ןעזעגנַײא טָאה רע .ןױעדנַא ןכָאנ

 ,גונעג יו רעמ זיא '? ךעלרעװַאש ַײרד ןוא ןטרַאוװרעד טשינ רָאג ריא

 ענַײז טצענעגכרודַא לדניוו סַאנ ַא טָאה ,טצעזעגקעװוַא ךיז טָאה רע ּוװ

 סע לֿפױו .עטסעב סָאד ןֿפױק וצ טלצנערטעצ ןעמ טָאה דלָאג .ןזיוה

 רע רעבָא :טשינ רע טסייוו ,ךעלעגעמ סרעדניק יד ןיא ןַײרַא זיא

 יד וצ טנקירטעגוצ ,ךעלקנעב יד ףיוא טרימשעצ ןענוֿפעג סע טָאה

 טֿפמעקעג יז טָאה םישדח .ךעּפעט םעד ןיא ןטערטעגנַײרַא ,ךעלדיילק

 !טיהעגּפָא שטָאכ םיא יז טלָאװ --- ךעּפעט םעד ןֿפױק ןגעוו םיא טימ

 יצ ָאי -- דניק ַא ןגייזוצנָא זיא ךַאז עטסטניזעג ןוא עטסקיליב יד

 ,סלּפינ טימ ,ךעלשעלֿפ טימ סעלומרָאֿפ !ןַאטיג ַײב טשינ רעבָא ?ןיינ

 -עגנָא ליֿפ ױזַא טשינ טלָאװ ןעמ ביוא ,םירישכמ-ריזילירעטס טימ

 .ןריזילירעטס ליֿפ ױזַא טֿפרַאדַאב טשינ ןעמ טלָאװ ,טרעווַאש

 טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ גונעג טשינ ,אל יד ,יד אל

 סָאד .םיא ןוֿפ טקזוחעג ךָאנ ייז ןבָאה .גנונעדרָא ןטלַאה ןענרעלסיוא

 ,םעד ןגעוו תויׂשעמ עצנַאג טכַארטעגסיױא טָאה ,ןיטרַאמ ,לֿפּתוש

 רעד זיב ריט ןַײז ןוֿפ ,סוֿפ וצ ןַײרַא טֿפעשעג ןיא טייג לוָאּפ ---

 טרעדנוה סקעז טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ןייא רע טכַאמ *ּפַאש; ןוֿפ ריט

 -גַאװצ ןוא ריֿפ ןיא יונעג ,סָאד ןוא ,טירט ןבלַאה ַא טימ ףלעווצ ןוא

 זַא ןעגנורדעג זיא םעד ןוֿפ .עקיבלעז סָאד גָאט ןדעי .טונימ קיצ

 סע רעוו .,שֿפנ רעטסָארּפ ַא זיא טירט ערעסערג טלעטש סע רעוו

 סע רעוו .שולח א ,טכַאדעג ָאד טשינ ,זיא טירט ערענעלק טלעטש

 ..קַאלױֿפ א זיא ,רעכעלעמַאּפ רעוו .טולּפ ַא זיא ,רעלענש טייג

 לָאמ ןייק .ירֿפ רעד ןיא סקעז ךָאנ בלַאה ןסַײבנָא טסע לוָאּפ --

 "טרעדנָא טסע רע .רעטעּפש טונימ ַא רעדָא רעִירֿפ טונימ ַַא טשינ

 .(ךעלרעשטיווק) ןזָארגכַײט



 199 ,.+7 ןיהוװ

 ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג רע זיא םעד ןוֿפ .ייא ןייא ןוא למעז ןבלַאה
 ,רעקינייו טסע סע רעוו :;אֿבוסו ללוז ַא זיא רעמ טסע סע רע זַא

 ,טיטעּפַא ןייק טשינ טָאה ןעמ ןַא ןוא ;טיטעּפַא ןייק טשינ טָאה רעד
 ַא --- ךיז טײטשרַאֿפ ,רעטקָאד ַא ןעז ףרַאד ןעמ ןוא קנַארק ןעמ זיא
 ..טלעג ןייק ןטסָאק טשינ לָאז סע ,"ןָאינוי; רעד ןוֿפ ױעטקָאד

 ,טסּוװעג ןעמ טלָאװ ןענַאװ ןוֿפ ?סע טסייוו ,לוָאּפ ,רע ןענַאװ ןוֿפ

 םיא רַאֿפ טָאה ַאטיג יד ?גנוצ עגנַאל ַא טָאה רַאנ רעד טשינ ןעוו
 ייעידעמָאק עצנַאג יד טליּפשעגסיױא

 א

 ןבעגעג טָאה ,ןיטרַאמ ףּתֹוש ןַײז ,ךלו לּכ רעד לַײװ טשינ ,ןיינ

 רעביא רָאנ טשינ ,טלָאװעג רָאנ טָאה יז לֿפװ עסַאק רעד ןוֿפ ןַאטיג

 םניחב טשינ זיא רענעי .תוֿפּתוש סָאד ןכָארבעגּפָא רע טָאה םעד

 -עג טָאה יז לֿפיװ טקנעדעג יז טָאה טשינַא .רעקניטוג ַאזַא ןעוועג

 טגָאזעג טָאה שטיווָאביל ןיטרַאמ זַא ?ענעגָארטעצ יד ,םיא ַײב ןעמונ

 -גוה טגָאזעג טָאה ףתוש רעד זַא .קיצֿפוֿפ טגָאזעג יז טָאה ,קיצֿפוֿפ

 "ּפַאש; ןיא ןעמונעג טָאה יז .טרעדנוה טגָאזעג ךיוא יז טָאה .טרעד

 -עג רוסָא יז טָאה סע .ןגער ןטימ ןסקַאװעג טלָאװ סע יו ,רעדיילק

 טָאה רע .טיבעד סנַאמ ןֿפױא ןבירשרַאֿפ ץלַא טרעוו סָאד זַא ,טרַא

 :ריא טימ ןהנעטנילא טריבורּפעג

 וד זַא ?רעטרעדנוה ןצנַאג ַא ןבעגעגסיוא וטסָאה סָאװ ףיוא ---

 וד סָאװ ,סע טמוק יװ ,ןבעגעגסיוא טסָאה וד לֿפװ טשינ טסקנעדעג

 זיא אישק-טּפיוה יד ?ןעמונעג טסָאה וד לֿפױו טוג ױזַא טסקנעדעג

 :רעבָא

 םעד ןסירעגנַײא ױזַא ךיז טָאה ףּתוש רעד סָאװ ,סע טמוק יו ---

 ?תונעט סנַאמ ריא ףיוא טקוקעג טשינ טלעג ןַאטיג ןבעג וצ קישטשַאי

 ַא טקעמשרעד רע ןעוו ,ןייטש-ןוא-קָאטש רעביא טֿפױל טנוה רעד

 ייברעד טָאה ןיטרַאמ רעד זַא ,טשינ קֿפס םוש ןייק זיא'ס ,ָאי .,ןייב

 /,,,לדנייב ַא טקעלעגּפָא ָאד
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 5 סרעכיוורַאמ ,סרעייג-קידייל ,סרעצנעליוֿפ ןוֿפ טלעוו ַא זיא'ס

 טגיילעצ ךיז ןעמ טגיל ,רַאלָאד ַא ןענידרַאֿפ וצ ,ןעוװערָאה טָאטשנַא

 "עי ַײב ןעלדניוושוצסיוא סע יװ טכַארט ןעמ ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא

 ַא רָאנ .לענש טילֿפרַאֿפ ,טכַײל ןָא-טמוק סָאװ ,רַאלָאד ַא רעבָא .םענ
 ,ןטלַאה וצ ךיז גָאװ גונעג טָאה ,סייווש ןוֿפ טכַײֿפ ,רַאלָאד רעטכַײֿפ

 םיא טסָאה וד ,ףוג ןַײד ןוֿפ חיר םעד טָאה רַאלָאד רעטציװשרַאֿפ ַא
 ,דניק ןגייא ןַא יו רעַײט ריד זיא רע ןוא ןעייוו טימ ןריובעג

 סיוא רעמוז ןדעי ןביג סעקינהזה-םלוע ,סרעגעטליוװ ,סעיײטלוה

 -טנַא רעקרָאיד-וינ יד זַא ,אלימ .גרעב יד ןיא ןרָאֿפוצקעװַא ןומטמ ַא

 ?לָאערטנָאמ ןיא רעבָא ,ןײטשרַאֿפ ךָאנ ןעמ ןעק ,טָאטש ןוֿפ ןֿפױל

 ַא "לַאיָאר טנוַאמ; א טָאה סע תמחמ לָאערטנָאמ טסייה לָאערטנַאמ

 -טסעוו ַא ךיוא טָאה סע .טָאטש טימ עמַאס רעד ןיא גרַאב ןכעלגיניק

 -רַאֿפ קילבסיוא רעד ןוא ףיורַא טסייג וד .גרַאב ןקידֿברעמ ַא ,טנוַאמ

 ןטַײז עלַא ןוֿפ רעסַאװ ,לזדניא ןַא זיא לָאערטנָאמ ,גיוא סָאד טּפַאכ

 יד ןוא וצ-טלַאֿפ טנװָא רעד ןעוו .טימ עמַאס רעד ןיא גרַאב ַא ןוא

 ,ןעלמיה ייווצ ןשיווצ יוװ וטסיב ,ןעינימ ןוא ןדניצ ךיז ןעמענ רעטכיל

 יד ןיא יצ ,רוסָא ,ןטנוא ןוֿפ ןוא ןביוא ןוֿפ ריד וצ ןעקניוו ןרעטש יד

 ..ןייש ױזַא זיא גרעב-ןשנערוַאל

 ,גרַאב ןשיטָאטש ןֿפױא) גרַאב ןֿפױא ױזַא רע טציז לָאמ ןייא

 ַאטיג .טכַאנרַאֿפ-תבש רעקידרעמוז ַא ןעוועג זיא'ס ,(ךיז טײטשרַאֿפ |

 ןשטיווָאביל וצ ןרָאֿפעגסױרַא ןוא רעדניק יד ןעמונעג טַאהעג טָאה

 רעדענעק; םעד טנעיילעגסיוא ןיוש טָאה רע .סנָאשנעיװַאל יד ןיא

 ןיוש טרעוװו סע .טַײז רעטצעל רעד זיב רעטשרע רעד ןוֿפ *רעלדָא
 ,גנַאגרעטנוא-ןוז םעד ןרעדנוװַאב ןוא ןקוק ֹוצ יַאדּכ זיא'ס ןוא לקנוט

 דיל ַא ןַארַאֿפ זיא ,טנַאה ןיא טלַאה רע סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןיא עקַאט

 ַא סָאד זיא ,ַײא .לַאיָאר טנוַאמ ןֿפױא גנַאגרעטנוא-ןוז םעד ןגעוו

 !העיקש ַא סָאד זיא ַײא !דיל

 יי

 ."סרענידרַאפ עסיורג, ,סרעחיװרמ ןופ ,םיבנג (ןושליעקשטנעה) 5
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 םיא ןבענ טציז סָאװ ,לקילדִיי םעד וצ רע טגָאז -- ,טעז ,טעז --|

 ...דיל םעד ןיא יוװ טקנוּפ -- קנַאב רעד ףיוא

 :רענעי ּפָא ךיז טֿפור

 ןוא סענעשעק יד ןיא רעכעל .סרעייג-קידייל יד ,ןטעָאּפ יד --

 סָאװ .דלָאג לקיטש קידתמא ןַא רעסעב רימ טיג .למיה ןֿפױא דלָאג

 ךָאנ ןוא רעמערק םעד סע ןבעג ,ֿבוח ַא ןלָאצַאב םעד טימ ןעק ןעמ

 | ..טשער ןעמוקַאב

 רעד רַאֿפ טלָאצַאב טָאה רע) גנוטַײצ יד םענעי רע טגנַאלרעד

 טנרעל ןוא דיל ָא סָאד טנעייל ,ַאנ --- :(טנעס ןצֿפוֿפ עצנַאג גנוטַײצ

 ..ידלָאג-העיקש םעד ןוֿפ ןבָאה וצ האנה סיוא ךיז

 :גנוטַײצ יד טּפוטשעגקעװַא טָאה רענעי

 עטצעל .דלָאג םענעריּפַאּפ רעייז טימ ןטעָאּפ יד וצ ךָארבו ַא --

 רעטעּפש לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעדַײנש ַא טָאה ךָאװ

 ,ךַײא טלָאמ !ןָאילימ לטרעֿפ ַא רַאֿפ "ּפַאש, ןַײז טֿפױקרַאֿפ ,ךיא יו

 רעדַײנש ןייק וליֿפַא ךָאנ רע זיא ,רעהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו זַא

 .ןעוועג טשינ

 ?ץלַא ןעד זיא טלעג ---

 ךַײא טערט ךיא ןוא ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןוֿפ לטרעֿפ ַא רימ טיג --

 יד ףיוא דלָאג םעד טימ ,העיקש רענעדלָאג רעד טימ גרַאב םעד ּפָא

 יײןעמַאזוצ טעָאּפ ןטימ ,גנוטַײײצ רעד טימ ,דיל ןטימ ,ןעניורק-רעמייב

 ַא רַאֿפ טֿפעשעג ןַײז טֿפױקרַאֿפ טָאה סָאװ ,רעדַײנש םעד טימ

 -רַאמ רעד .טניימעג טָאה רע ןעמעוו ךָאד ןעמ טסייוו ,ןָאילימ לטרעֿפ

 ַא) טָאטש רעצנַאג רעד רעביא טקױּפעצ סע טָאה שטיווָאביל ןיט

 ךָאנ זיא רע ןעוו ןוא ,רעדַײנש ןייק טשינ זיא ?רערושטקַאֿפונַאמ;

 ,רערעל רעשלערבעה ַא ןעוועג רע זיא ,ןעוועג טשינ רעדַײנש ןייק

 "דיי רעזייב רעד ןעוועג זיא ,ריא טניימ ,רעװ .(רעוו יבַא טשינ ךיוא

 רע יװ םעד ךָאנ ?טייקנייש רַאֿפ שוח ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קיל

 טנעקרעד םיא רע טָאה םינּפ סמענעי ןיא טקוקעגנַײא טוג ךיז טָאה

 .?רעלדָא רעדענעקא ןיא טקורדעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעדליב ןוֿפ
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 רעד ןגעוו דיל סָאד ןבירשעג טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעד ןעוועג זיא סָאד
 .העיקש רענעדלָאג
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 -עגּפָא טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,תונעט םיא וצ ןעמ טָאה םויה דע

 -ּמִא טזומעג טָאה רע .שטיווָאביל םעד טימ תוֿפּתוש סָאד ןֿכָארב

 ןייק ָאטשינ ןוא רעטלַאהכוב ַא זיא רענעי לַײװ ,תוֿפּתוש סָאד ןכערב

 ןכַאמ לָאמ עלַא ןעק רעטלַאהכוב ַא .רעטלַאהכוב ַא יװ ֿפנג רערעגרע

 ןגעוו טסעד ןוֿפ לָאז ןובשח רעד ןוא טקידעשעג ןַײז לָאז ענעשעק יד
 .קדצ ןַײז

 טָאה ךשוח !טרעדורעגמורַא לסיב ַא סָאד טָאה עלהחּפשמ סַאטיג

 ןגיילוצ טלָאװעג ךיז טָאה רע ןעוו ,גָאטימ ךָאנ תבש .ןָאטעג ךיז

 -ייא ,זיוה ןַײז ףיוא עיזַאוװניא ןַא טכַאמעג ייז ןבָאה ,למירד ַא ןּפַאכ

 "עג טָאה רערעדנַא ןַא ,ןטוג טימ ןהנעטנַײא טריבורּפ טָאה רענ

 ןבָאה רעדניק יד .וק ַא יו טעשטעבעג טָאה ַאטיג יד ןוא ןגירש

 רענייא ןוא ןגָאלק ןעמונעג ךיוא ייז ןכָאה ,טנייוו עמַאמ יד ,ןעזעג

 .ןרעדנַא םעד ןגירשעגרעביא טָאה

 יז ?ןיינ יצ ָאי -- ךַאזרחסמ ַא ןיא טלדנַאהעג ָאד ךיז טָאה'ס

 ?ןיינ יצ ,ָאי --- רחוס רעד זיא רע ןוא *ּפַאש; ןיא סרעטעברַא ןענַײז

 ךיז ןזיװַאב ייז ןוֿפ ץעמע טָאה .תוצע ןבעג םיא ןעמוקעג ןענַײז ייז

 -לה טימ ןטלַאהעגרעטנוא ןעמעוו טָאה רעוו ?ןבעג וצ הצע ןַא ןיילַא

 ערעייז ןעמוקעגכָאנ טלָאװ רע ביוא ?ךעלהאוולה עניילק !תואוו
 ןקַאבעג ןוא דרע'רד ןיא ןגעלעג ןיוש רע טלָאװ ,סעקשיק ענעֿפירט
 רע טלָאװ ,תוצע ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז טלָאװ רע ביוא ןוא ,לגייב
 .המדַא רעד ןיא ףיט ןלייא ןַײנ ןגעלעג גנַאל ןיוש

 געט קיצנַײנ הנוק רעדעי טמוקַאב "סענזיב,-רעדיילק רעד ןיא
 ןגָאז טשינ וטסרָאט ,ךעלטקניּפ טשינ טלָאצַאב רע זַא ןוא .טידערק
 ןריצנַאניֿפ םַײב .הנוק םעד ןבַײרטרַאֿפ וצ טשינ ,טרָאװ זייב ןייק
 ףעטנעצַארּפ טסמוקַאב וד .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא ןליבָאמָאטיױא
 ,גָאט ןטקיטעּפשרַאֿפ ןדעי רַאֿפ רעטנעצָארּפ ףיוא רעטנעצָארּפ ןוא
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 םיא ןבָאה -- טלעג ךס ַא ןעמ ףרַאד סענזיב-ץנַאניֿפ א וצ --

 ,םיֿבורק יד טנרָאװעג

 יד טרעֿפטנעעג רע טָאה -- ...קינייו טימ ןכַאמ סע ןעק ךיא --

 ןיוש טָאה רע לֿפיװ ,ןובשח ַא ןבעגּפָא ןעד ייז ףרַאד רע .םישּפיט

 ?טרָאּפשעגּפָא

 תוֿפּתוש סָאד ןכערבּפָא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע לכׂש לֿפיװ טימ

 רע .ןײטשרַאֿפ טינ לָאמ ןייק ןטָאידיא-גרעברעבליז עדנַאב יד טעוו

 -זיבש רעדנַא ןַא ןיא ןיגוצנַײרַא טנַאלּפ רע זַא ,טגָאזעגסיױא ןעד טָאה

 ןילַא ןבַײלב רָאנ ליוו רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה רע ?"סענ

 ,קלח ןַײז ןלָאצסױרַא ןוא ןֿפױקסױא ןעניטרַאמ םעד טיירג זיא ןוא

 רע טָאה ,רחוס יוװ רעטלַאהכוב רעמ רעבָא ךָאד זיא שטיווָאביל רעד

 סע .עלעטנעילק ןַײז ,"סענזיב; ענַײז זיא סָאד זַא ,ןעשטיווק ןעמונעג

 סױװהַא טשינ טעוװ רע ןוא ןעױבוצֿפױא סע ןרָאי ןעמונעג םיא טָאה

 ףיוא ץלַא ןבייהנָא טציא העדב טשינ טָאה רע .זַײרּפ םוש ןייק רַאֿפ

 ,יינ'ס

 ,טסנרע סע טניימ רענעי זַא ,ןעזעג ןוא קֿפוד םעד ןָאטעג ּפַאט ַא

 -עגּפָא רעדעי רַאֿפ ,זַײרּפֿפױק ןכָאנ רַאטנעװניא ןַא ןעמונעג רע טָאה

 טנכערעגוצ .הרוחס ענעגעלעגּפָא דרַאי ןדעי רַאֿפ ,ןישַאמ ררענערָאֿפ

 ,"ןליוו רעטוג; טֿפור ןעמ סָאװ ןוא טלעגלסילש עמוס ענייש ַא וצרעד

 ןוא ץנַאג ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןוא ,ןײגוצסױרַא ןַײז םיּכסמ ןרַאֿפ

 ןיטרַאמ רעד ףָאילימ לטרעֿפ ַא עקַאט ,ָאי .עלעטרעֿפ קידכעלייק

 גָאז ַא סעװָאטַאק ףיוא רע טָאה .תחדק ןיא יו ןֿפרָאװעג ךיז טָאה

 םעד לײב ןבַײלב ןוא ןַײרּפ םעד ןלָאצ וצ טיירג זיא רֶע זַא ,ןָאטעג

 ןקָארשרעד ךיז טָאה לרעטלַאהכוב סָאד .טֿפעשעג ןטלעטשעגנַײא

 טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,טבַײלב אישק יד .,םימד ןוא םיממ טלָאצַאב ןוא

 רע זיא קידװערָאּפש זַא ,טלעג ליֿפ ױזַא ןעמונעג לרעטלַאהכוב סָאד

 טשינ רע טָאה ןטֿפעשעג עקיטַײז ןייק ןוא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק

 | .טַאהעג

 סָאװ טימ טרעהעג .עצעה עַײנ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 לרעלעט סָאד טסולגרַאֿפ ייז ךיז טָאה ,סיױרַא זיא רֶע ןגעמרַאֿפ ַא רַאֿפ
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 "יט יד ןיא סעטנָאק-טידערק טנֿפעעג ךיז טָאה עמַאמ יד .,למיה ןוֿפ

 ,ןֿפױקנַײא ןֿפָאלעגמורַא רָאנ ןוא ןטֿפעשעג עטסרע

 וד ביוא ,טנַאגעלע ןָאטעגנָא ןַײז ןזומ ךעלדיימ ענעסקַאוװרעד --

 רערעַײט ריד טלָאװ ,?ּפָארוי, ןיא יו ןענדנ ןבעג טֿפרַאדַאב טסטלָאװ

 ,טסָאקעג

 ַאטיג יד .ןעגנונָאמ ןוא תונובשח ןעמוק ןביױהעגנָא ןבָאה סע

 ,םינּפ סָאד ריא טצרַאװשרַאֿפ רע זַא ,טגָאלקעג טָאה

 ,םינּפ סָאד ןיילַא ךיז טצרַאװשרַאֿפ ,תוֿבוח ןָא-טכַאמ סע רעוו --

 יו ,רעבָא .טלעגנכָאװ ןַײד ןוֿפ ּפָא-רָאּפש .רעדיילק ךס ַא טסליוו

 םעד בילוצ ךיז טעװ יז רעבָא ;שיֿפ ביל בָאה ץַאק יד ?סע ןעמ טגָאז

 .ןצעננַיײא טשינ סיֿפ יד |

 ןּפַאלקנַײרַא ייז סע טנעקעג טשינ ןוא ,טקָארבעג ןוא טקַאהעג

 ןוא ןברָאטשעג זיא רַאלָאד רענעבעגעגסיוא ןַא זַא ,ןַַײרַא ּפָאק ןיא

 טסקַאװ ןוא טבעל רַאלָאד רעטרָאּפשעגּפָא ןַא ןגעקרעד ,ןבָארגַאב

 -ניקסדניק ןוא רעטנעצָארּפ יד ןיא רעדניק טָאה ןוא ,ךיז טרעמ ןוא

 ןוא לזמ טָאה ןעמ זַא .רעטנעצַארּפ ףיוא רעטנעצָארּפ יד ןיא רעד

 זיא סָאװ ,ליבָאמָאטױא ןַא רעלָאצ ןטכעלש ַא ַײב קעװַא-טמענ ןעמ

 ןייא וצ טריצודער ןיוש זיא ֿבוח רעד ןוא טנזיוט ייווצ טרעוו ךָאנ

 -וצ ןיא עבטמ ענייש ַא טבַײלב ,טרעדנוה ףניֿפ רָאג רעדָא טנזיוט

 הדומ עלַא ןלעוװ ,רחסמ ןיא לזמ טָאה רע זַא ,רעטנעצָארּפ יד וצ בָאג

 !החּפשמ ןַײז וצ לזמ טוג ַאזַא טַאהעג רע טלָאװ יַאוולה .ןַײז

 ַאטיג יד .החּפשמ רענעגייא ןַײז וצ לזמ ןייק טשינ טָאה רע .ןיינ

 יו ָאט .םיא ןגעק רעדניק יד טצעהעג טָאה יז זַא ,טנקיילעג טָאה

 רעד ןוֿפ ?ןעמַאמ רעד טימ לָאמ עלַא ייז ןטלַאה עלַא סָאװ ,סע טמוק

 עלַא -- סמעדייא יד וצ רעבירַא ןוא הּפוח רעד וצ זיב ךיוב סעמַאמ

 יד רָאנ .,עמַאמ יד יו ןעזעגסיוא וליֿפַא ןבָאה ייז ,דצ סַאטיג ףיוא

 ,רָאה עניורב טימ ,עקנַאלש ןוא עכיוה ַא ןעוועג זיא ,ַאליש עטסלטימ

 טַאהעג שטנעלב לײס ,ַאליש ַײס ,ַאנינ ייס ןבָאה לכׂש רעבָא .רע יו

 .רענעמ ענעטָארעג ןגירק וצ לזמ ריא ךיוא ןוא ,סעמַאמ רעד

 ,טניט ןעמי עלַא ןוא טעמרַאּפ ןעוועג ןטלָאװ ןעלמיה עלַא ביוא
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 -ּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןבַײרשַאב וצ ןעוועג גונעג טשינ סע טלָאװ

 ,הנותח רעדעי םורַא ןָאטעג

 -רַאֿפ ןוא ַאטיג רעד טימ ןבָאה הנותח טיירגעג ךיז טָאה רע ןעוו

 ןעמ טָאה ,לבעמ טימ הריד ַא ןבעג שטָאכ לָאז עמַאמ ריא טגנַאל

 -ַאב טָאה רע ןעוו רעבָא !יּפָארוי טשינ זיא ָאד; :טכַאלעגסױא םיא

 הריד ַא ףיוא .ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ,רעטכָאט ַא ןכַאמ הנותח טֿפרַאד

 סע זיא וו רעבָא ,ןבעג וצ ןעוועג טיירג ןײלַא רע זיא לבעמ טימ

 רערעַײט ַא ןיא ןעניווו זומ קלָאֿפרָאּפ גנוי ַא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 -עּפעט טימ ,ןעגנַאהרָאֿפ טימ לבעמ-קעיט שינעד ןבָאה זומ ,טנגעג

 ַא טֿפערטַאב ךיז רַאֿפ סעדעי סָאװ ,סעטכָאמש ערעדנַא ךָאנ ןוא רעכ

 ?רעטנזיוט יד וצ טייגרעד ןעמַאזוצ ץלַא רעבָא ,טייקיניילק

 שינעגניד ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,גונעג טשינ זיא סָאד ביוא

 ןעמ סָאװ ,ייר רעטעביז רעד ןוֿפ רעדניקרעטסעווש .,טסעג יד רעביא

 ןעמ עכלעוו וצ ,םיֿבורק .ןעזעג טשינ ןגיוא יד רַאֿפ לָאמ ןייק טָאה

 סדרעֿפ ,שטַײב ,וק; --- טקישעג טשינ שטנווורָאי-ַײנ ןייק ןליֿפַא טָאה

 רעבירַא ןוֿפ עטסיל ַא טכַארבעג ךיוא טָאה ןתח רעד ..."עלעקעטש

 יױזַא טעידָאלּפעגנָא תוחּפשמ עשינצבק יד ןבָאה ןעוו .טסעג טרעדנוה

 ?םיֿבורק ליֿפ

 -יזערּפ זיא רע ּוװ ,טֿפַאשנַאמסדנַאל רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד

 סָאװ ,םירחוס-ליבָאמָאטיױא יד ?ןיינ יצ ָאי -- ןֿפור ןעמ ףרַאד ,טנעד

 -שמ רעד ?ןיינ יצ ָאי -- קיטכיוװ ןענַײז ,ןטנעללק וצ םיא ןצנַאש

 טנעצַארּפ סקעז ףיוא טלעג טמענ רע ּוװ ,קנַאב רעד ןוֿפ רעשזדענ

 יז רעבָא ,קיטכיוו רעכיז ךָאד זיא ,ףלעווצ ףיוא קעװַא סע טיג ןוא

 ,טרַאעג טשינ ייז טלָאװ יאדװַא ,לדניזעג רעייז ןגעוו רָאנ ךיז ןגרָאז

 -דנעצ וצ ןייגרעד טעוװ סע ,ילא .טָאטש עצנַאג יד ןטעברַאֿפ לָאז רע

 -וקַאב טָאה רע :"רענָאילימ ַא זיא עטַאט רעד, ?רעטנזיוט רעגניל

 ןָאלימ לטרעֿפ ַא סענויב-רעדיילק רעד ןיא קלח ןַײז רַאֿפ ןעמ

 ..רַאלָאד

 -ימ ַא ןָא ןוא ;ןָאילימ ןייק טשינ ןָאילימ לטרעֿפ ַא זיא ,תישאר

 עלַא ןיטרַאמ רעד זיא ,תינש ,רענָאילימ ןייק טשינ ןעמ זיא ןָאיל
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 -ימ לטרעֿפ ַא; טגָאז ןעמ זַא .קינתוליכר ַא ,רענגיל ַא ןעוועג לָאמ
 -- -- -- ןייק טשינ ,לטכַא ןייק טשינ ,לטרעֿפ ןייק טשינ סע זיא ,"ןָאיל

 ,רענָאילימ ַא זיא רע? :םייה רעטלַא רעד ןיא ןגָאז ןעמ טגעלֿפ יו

 ןוויּכב טָאה שטיווָאביל רעד .."טנזיוט ןעצ יאדווַא טגָאמרַאֿפ רע
 ןכַאמוצנָא םיא ידּכ ,רעטנזיוט רעטרעדנוה טימ הׂשעמ ַא טײרּפשרַאֿפ

 ןבָאה לָאז רע ליוו שטיווָאביל רעד סָאװ רַאֿפ ,ַאטיג רעד טימ תורצ

 .אישק ַא עקַאט טבַײלב ?ןַאטיג טימ תורצ

 רעד וצ ךיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז ךעלתוליכר סרעטלַאהכוב םעד

 רעד רַאֿפ ןבעגעגקעװַא רע טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ ןרָאי ,טֿפַאשגַאמסדנַאל
 טָאה רעו ?טנעדיזערּפ רעקירָאיגנַאל ןעוועג זיא רעוו .,?יטעַײסָאס;

 ןשידִיי רעדַאנַאק ןיא טֿפַאשנַאמסדנַאל רענילָאמָארב יד ןטָארטרױַאֿפ
 ײארַאֿפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ןעוועג זיא רעוו ?סערגנַאק

 -נָא טנעקעג ץעמע ךָאנ טָאה'ס ?ןטֿפַאשנַאמסדנַאל עלַא ןוֿפ גנוקינ

 זיא ןטַײצ עקיטנַײה, רעבָא ?יָאר לוָאּפ יוװ ױזַא לָאקָאטָארּפ א ןבַיײרש

 ;טשינ ךיז טנכער ,ןרָאי עלַא ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ..."טָאג רַאלָאד רעד
 ,רענָאילימ ַא זיא רע ,טרעהעג .טנַײה טסיג וד לֿפױװ ,זיא רקיע רעד

 ןלָאז ערעדנַא ,סליּפַא רָאנ טכַאמ רע :שינערוב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 םיא ַײב רַאלָאד סמענעי זיא .ךיז טעילוהעצ רעגרַאק ַא זַא .ןבעג
 ,הּכמ ַא טיג ןיילַא רע רעבָא ,עטָאלב

 ןיא רע ןעוו ,הּכמ ןייק טשינ רַאלָאד קיצנַאװצ ןזיא ,טנטשרע

 -רַאֿפ טעברַא ךָאװ רעצנַאג ַא רַאֿפ רע טָאה ,עדאנַאק ןיא ןעמוקעג
 רָאנ לֿפױװ -- -- -- סנטייווצ .רַאלָאד קיצנַאװצ יו רעקינייוו טניד

 -יכר ,ןֿפלעה טשינ יװ ַײס סע טעװ ,ןינע םעד ןױעלקֿפױא לָאז רע

 ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה סרעניגרַאֿפ-טינ ןוא סרעדיײרַא ,סעקינתול

 ךיז טניגרַאֿפ סָאװ ,רענָאילימ רעגרַאק ַא זיא רע זַא ,לובליב םעד
 -ֿפױא רעדעי וצ ןרעיוא יד טּפָאטשרַאֿפ ןבָאה יז ,ןטיב םעד טשינ

 -עג סע ןעמ טָאה ,לָאקָאטָארּפ ַא טנעײלעגרָאֿפ טָאה רע זַא .גנורעלק

 -עג רָאנ ךיז ןעמ טָאה טרָאד ןוא ןטעזַאג יד ןיא ןקורדּפָא טגעמ
 ,טעקשושעג ןוא טעקשוש

 טרָאװ ַא ןכוז טינ רע ףרַאד ,ןרעֿפטנע טלָאװעג טלָאװ רע ביוא
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 "והעצ רעגרַאק ַא זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ,לקידצ סָאד .ענעשעק ןיא

 -ייב עסיורג טימ עקַאט ךיז טעילוהעצ ,טלעג סמענעי טימ ךיז טעיל

 יד ,טָארקנַאב ןעגנַאגעג לָאמ ייווצ ןיוש זיא רע רעבָא ,ןעגנורעַײטש

 ,ףוצרּפ םענעגייא ןַײז ףיוא טלַאֿפ ,לגניצ ןַײז ןוֿפ טצירּפש סָאװ ,לַאג

 .עבטמ רענעגייא ןַײז טימ ןלָאצקירוצ םענעי טנעקעג רע טָאה יאדווַא

 ןעוו ,דלָאג זיא ןגַײװש ,רעבליז זיא ןדייר :סע ןעמ טגָאז יוװ רעבָא

 ןיא ןטלַאהעג ןוא לקירטש סָאד ןגיוצעגרעבירַא טָאה ךוטנַײֿפ רעד

 -יּפעגנָא ,ךעלעגַארֿפ עטציּפשעגוצ טימ גניטימ םעד ןסַײררעביא ןייא

 -עג טימ ןרעֿפטנע טריבורּפ טָאה רע .ךעלרעכעטש טימ טעוועק

 -עייל סָאד וליֿפַא ןסַײררעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רענעי ןוא דלוד

 ,ןטנעצ ַא ןגָאזרַאֿפ ןיוש טעװ ךוטנַײֿפ רעד ,ונ ,לָאקָאטָארּפ םעד ןענ

 ,לָאקָאטָארּפ ַא ביירש ךיא :טרעֿפטנעעג ױזַא ךוטנַײֿפ םעד טָאה רע

 רעד ןיא םינב ריֿפ יד .,חסּפ ֹוצ ןיוש טייג סע שטָאכ ,הדגה ןייק טשינ

 ?ָאד רימ ןבָאה ריֿפ יד ןוֿפ ןכלעוו .תוישק טימ ךיוא ןעמוק הדגה

 טלָאװ ,לואשל עדוי וניאש רעד ןעוועג טלָאװ ךוטנַײֿפ "רעדורב? בוא

 טגערֿפ םּת רעד .טגערֿפעג טשינ הישק ןייא ןייק וליֿפַא ךָאד רע

 ןַײז ןיא ןַײרַא טשינ טגייל ןוא ?"תאז המ; :קידניב ןוא ץרוק ,טושּפ

 ַא ןעוועג טלָאװ ךוטנַײֿפ רעדורב ביוא .ךעלטרעווכעטש ןייק אישק

 יױזַא טימ גניטימ םעד ןרעטש וצ טשינ ןענַאטשרַאֿפ רע טלָאװ ,םכח

 -עדרָא-גָאט ןטימ ןָאט וצ טשינ רָאג ןבָאה סָאװ ,תוישק-ץָאלק ליֿפ

 םיא ףרַאד ןעמ ןוא עשר רעד זיא רע זַא ,סיוא ךָאד טמוק ,גנונ

 ןייק טשינ ןיוש טָאה רע זַא .רעבָא ןעמ טוט סָאװ .ןייצ יד ןקַאהסיוא

 ?ןָאצ םענעגייא ןייא

 רַאֿפ שוח ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןגָאז ךָאד טגעלֿפ ַאטיג יד

 טשינ רָאג טָאה ןעמ סָאװ ,רעטכעלעג ַא ןכָארבעגסױא זיא סע .רָאמוה

 טָאה רע ןוא ,?םַײט דוג; ַא טַאהעג ןבָאה עלַא .ןליטשנַיײא טנעקעג

 ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא אנוׂש ַא טֿפױקעגנַײא ךיז

 טָאה ןילַא רע זַא ,טּפַאכעג טשינ ,סױא-טזַײװ ,ךיז טָאה רענייק

 ןבָאה טנעקעג טלָאװ רע זַא ,תודע טָאה רע .ןייצ עכעלטסניק ךיוא

 יד רעבָא ,קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה עצנַאג יד זיב ןייצ ענעגייא ענַײז
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 "יװרַאמ ַא סעּפע טסיטנעד-החּפשמ ַא רַאֿפ ןבילקעגסיוא טָאה ַאטיג

 ןוא ןָאצ ןייא ןיא קיטייו ַא טימ טמוק רע .רעסערֿפטלעג ַא ,לרעכ

 טכַאמ ןוא ,ליומ ןצנַאג ןרעביא ןטעברַא ףרַאד רע זַא ,טגָאז רענעי

 -עד רע טָאה ,"!ןַײרַא דרע'רד ןיא; .רעטנזיוט ערעווש ןוֿפ ןובשח ַא

 רעד ,ןייצ עלַא ןסַײרסױרַא ךיז ןסייהעג ןוא ןָאטעג יירשעג ַא טלָאמ

 -געד ןרעדנַא ןַא וצ ןייג ןסייהעג םיא טָאה ,רעדנישטיוה ועד ,לעציה

 יד ?ןייצ עכעלטסניק טָאה רע זַא ,קילגמוא סָאד זיא טָאװ .,טסיט

 ,טידערק ןַײז ןטינשעג טשינ טָאה קנַאב

 סע יװ ךיז רע טָאה םיעשר ערעדנַא טימ ןוא סכוטנַײֿפ יד טימ

 -ייא ןַײז ןיא תורצ יד טימ ןעוועג זיא רעגרע .ןבעגעג הצע ןַא זיא

 ןטלױֿפרַאֿפ ַא ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה זיוה ץנַאג ןַײז ,זיוה םענעג

 ןרַאֿפ ןעגנערב טרָאטעג טשינ וליֿפַא סע טָאה רע ןוא טנעמַאדנוֿפ

 סָאװ :ץרַאה ןַײז רעװַאשז יו ןסערֿפעג טָאה אישק עברַאה ַא ,ליומ

 ןשיווצ שינעריוי ַא ןכַאמוצנָא ןבעל ןיא ױזַא ןיטרַאמ םעד סע טייג

 ?ןַאטיג ןוא םיא

 ,ןרָאי יד וצ גָאלק ַא זיא סע רעבָא ,רעֿפטנע ןייא רָאנ ןַײז ןעק'ס

 ןגעו ןטכַארט טשינ וליֿפַא רָאט ןעמ .רעֿפטנע רעד זיא סָאד זַא

 -ייא ןצרַאה ןיא קיטייוו ַא רעסעב :ןשטנעמ ןגָאז יװ .ןכַאז עכלעזַא

 ,רענעמ טַאהעג ןיוש ןבָאה ַאליש ןוא אנינ .םינּפ ןיא המרח א רעד

 ַא רעטכָאט ַא טָאה ןעמ זַא .ןַאליש ןוֿפ רעטלע זיא שטנעלב רעבָא

 לַאג זיא'ס ןעוו וליֿפַא ,גנוצ רעד ףיוא קינָאה ןַײז זומ ,ןָאט וצ ךודיש

 ךיז ןעמ רָאט ,רעטכעט ןבעגוצסיוא טָאה ןעמ זַא .גנול רעד ףיוא

 ,טלעוו יד טגָאז ,רעטכעלעג שיטַײײל וצ ןכַאמ טשינ

 ןקיבײא םעד טימ טריֿפעגמורַא ץלַא ךָאנ טלָאמעד ךיז טָאה ַאנינ

 ןוֿפ לעמ ןַײז טעוו'ס יצ ,ןסיוו טנעקעג טָאה רע ,ישטרַא טנעדוטס

 ןטָארב וצ ץוריּת ַא טַאהעג ַאטיג יד טָאה לַײװרעד ?טיורב םעד

 סָאװ ,ןתח םַײב ןַײז וצ ןח אׂשונ ,סענַאּפעצרַאמ ןקַאב ןוא רענעהּפַאק

 "עג ךיז רע טָאה סָאװ רַאֿפ .ןתח ןייק ןעוועג טשינ וליֿפַא ךָאנ זיא

 -עג טכַאנ-ןוא-גָאט יוװ ליס זיא רע זַא ,ןבָאה וצ הנותח ןלַײא טלָאז

 ?רענייב סנטַאט ריא ןסערֿפעגּפָא ןוא דיומ רעד ַײב ןגעל
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 קיטֿפיג ַא טָאה ,ןַײז סע לָאז טדערעגסיוא טשינ ,שטנעלב יד

 "דַא יד ןעק רע ,ָאהָא) טַאקָאװדַא ןַא ןוֿפ ןושל-הנעמ ַא ןוא עלעקסיּפ

 ,(טַאקָאװדַא ןַא םעדייא ןַא טימ טֿפָארטשעג זיא רע ,המוא-ןטַאקָאװ

 טימ ןבָאה וצ הנותח טיירגעג ,ףוס-לּכ-ףוס ,ךיז טָאה שטנעלב ןעוו

 -גרעטניאק טקידנערַאֿפ טַאהעג ןיוש רוחב רעד טָאה ,ישטרַא םעד

 "עג שטנעלב זיא .לָאטיּפש ןיא ןטעברַא עשירָאטַאגילבָא סָאד ,*ּפיש

 ףרַאד יז .הנותח עסיורג ַא לחומ זיא יז :עיציזָאּפָארּפ ַא טימ ןעמוק

 רעצעמע ןעוו .טוג) ַאליש ןוא ַאנינ יו רעַיײטשסיוא ןסיורג ןייק טשינ

 ,ַאניג טשינ .סרעַײטשסיוא עסיורג ןעוועג ןענַײז סָאד זַא ,הדומ זיא

 ןסַײרַאב טשינ ליוװ יז .(ןדירֿפוצ ןעוועג ןענַײז עמַאמ רעייז טשינ ןוא

 יז סָאװ ץלַא -- -- רָאנ לי יז ,(!רעטרעװ ענעדלָאג) ןטַאט םעד

 .האוולה ַא זיא ,ליוו

 רעבָא ,"סענזיב; ַא ןוֿפ טלעג ןעמענוצסיױרַא טכַײל טשינ זיא סע

 יז ..ןושל סנטַאט םעד טדער ןוא שטנעמ רעקידלכׂש ַא זיא יז זַא

 .ייֵא ,ןלוטש טימ שיט ַא ,טעב ַא ןֿפױק וצ האוולה ַא יאדווַא ליוו

 סָאװ ,עבטמ ַא זיא טנזיױט קיצנַאװצ !? טנזיוט קיצנַאװצ ---

 ,רעמ ךס ַא טרעוו זיא סָאװ זױה ַא ףיוא קעטָאּפיה ַא יו טיג ןעמ

 ןעק ןעמ סָאװ ,ָאטױא ןַא ףיוא ןעמ טגרָאב רעטנזיוט ןייא וליֿפַא

 ןעמ טמענ ּוװ .תישאר :אישק יד ןזיא .ֿבוח ןרַאֿפ ןעמענוצ טכַײל

 ?ןענוּכשמרַאֿפ וצ ישטרַא טָאה סָאװ ,תינש ?עמוס-ןזיר ַאזַא

 ,םָאלּפיד ןַײז טָאה ישטרַא --

 .ריּפַאּפ קיטש ַא ןיא םָאלּפיד ַא --
 ,הסנרּפ רַאֿפ רוקמ ַא זיא םָאלּפיד סישטרַא --

 קיצנַאװצ שזַא ןעמ ףרַאד סיֿפָא םענעגייא ןַא ןענעֿפע וצ --

 ?טנזיוט

 -עגקעװַא טָאה שטנעלב יד ןעוו ,ןרעה וצ סָאװ ןעוועג זיא סע

 -ילבוּפ, זיא "סענזיבק עקיטנַײה ןיא .טֿפעשעג ןגעוו השרד ַא טגייל

 ,הנוק ןֿפױא םשור ַא ןכַאמ וצ קיטכיוו זיא סע .,רקיע רעד ?יטיס

 ךָאנ זיא סע .טֿפױק רע סָאװ ,הרוחס יד ןקוקנָא ןעק רע ּוװ ןליֿפַא

 ןַײז זיא ןקוקנָא ןעק ןעמ סָאװ ץלַא ּוװ ,רעטקָאד ַא ַײב רעקיטכיוו
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 טימ טעניבַאק םענייש ןטנַאגעלע ןַא ןיא ןַײרַא-טמוק ןעמ זַא ,סיֿפָא
 -רעד ַא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ,ןעמ סייוו סערדַא שזיטסערּפ ַא
 .רעטקָאד ןכַײרגלָאֿפ

 -יוצ ַא רַאֿפ סיֿפָא ןכעלרעזייק ַא ןרילבעמסיוא ןעק ןעמ --
 ,ןלָאצוצסיױא ףיוא ןעמוקַאב סע ןעק ןעמ ןוא טנזיוט ַײרד

 טנזיוט קיצנַאװצ יד .ןָאט וצ העדב עקַאט רימ ןבָאה ױזַא ---
 ןשיניצידעמ םעַײנ ַא טיוב ןעמ .ןינב םעד ףיוא ןלָאצנַײא ןעמ ףרַאד
 ןוא סעסיֿפָא ערעייז ןבָאה ןלעװ םיריוטקָאד קיצרעֿפ ּוװ ,רעטנעצ
 יײב טנַײה עדָאמ ַאזַא .ןינב םוצ ףּתוש ַא ןַײז טעװ רעטקָאד רעדעי
 ,םיריוטקָאד יד

 ?סעדָאמ עַײנ יד ןוֿפ טשינ טלַאה ךיא זַא ןוא --

 ןינב ןיא קלח רעד זַא ,עיצקעל ַא טגײלעגקעװַא יז טָאה ָאד
 סע טֿפור ןעמ .ןרעַײטש ךיוא רָאנ ,טלעג-הריד זיולב טשינ טרָאּפש
 עטַאט ריא יװ רחוס ַא ןוא ,"ןָאשיעישירֿפיד רַאֿפ טידערק-רעַײטש;
 ,ןײטשרַאֿפ וצ סָאד רעטשרע רעד ןַײז ףרַאד

 ןעמ טמענ ּוװ רעבָא .קידחמׂשאו ליגָא ןַײז עקַאט טעװ ץלַא ,ָאי
 יָאי; ַא ןעמוקַאב טָאה יז רעדייא ךָאנ ?טנזיױט קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ יד
 !טנזיוט ףניֿפ ךָאנ טימ ףױרַא זַײרּפ רעד זיא

 -ןקָארּפ ַא יו ןטַאט םעד ןגערֿפסױא ןעמונעג דיומ יד טָאה ָאד
 וד ?רחוס ןדילָאס ַא רַאֿפ ךיד ןעק ןעמ .ןטקידלושַאב םעד רָאר
 עטוג ןיא טסיב וד ?טלעוו-"סענזיב, רעד ןיא ןעמָאנ ןטוג ַא טסָאה
 ?קנַאב ןַײד טימ ןעגנויצַאב

 ,יָאי, טרעֿפטנעעג טָאה רע ןעוו ?ןייג ןגָאז טנעקעג ןעד רע טָאה
 ישטרַא .האיצמ רעדליוו ַא ףיוא יו םעד ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא יז זיא
 -בָאטע וצ ןזיװַאב טשינ ךָאנ טָאה רע .ערעירַאק ןַײז ןָא טשרע טבייה
 וצ ןייג ןיילַא טשינ רע ןעק ,ןטידערק ןוא ןעמָאנ ַא ךיז רַאֿפ ןריל
 -- -- -- רעבָא ,קנַאב ַא

 קנַאב רעד ןוֿפ תואוולה יד .הסנרּפ ןַײמ ךָאד זיא סָאד ױעבָא --
 רַאלַאד רָאּפ עמערָא ענַײמ טימ .סענזיב ענַײמ ןוֿפ דוסי רעד ןענַײז
 ןטידערק ענַײמ ןצינסיוא !ינַאּפמָאק-ץנַאניֿפ ַא ןריֿפ ןעד ןעמ ןעק
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 ןוא דָאב ןוֿפ לֿפעש סָאד ןעמענסױרַא יוװ זיא שרעדנַא סעּפע רַאֿפ

 -ַאה ןַײז ןצעזרַאֿפ לָאז רעטסוש ַא יוװ ,ןוויוא םעד ןצייהנַײא םעד טימ

 ?ןֿפַײרגַאב סע טסלָאז וד ןגָאז ריד סע ךיא לָאז יו .עטיּפָאק ןוא רעמ

 וטסעװ סָאװ טימ .עקלויל ַא ןֿפױק וצ ּפָאק םעד ןצעזרַאֿפ יוו זיא'ס

 יימ ,ךימ ײטשרַאֿפ ?טצעזרַאֿפ זיא ּפָאק רעד זַא ,עקלויל יד ןרעכייר

 .ןָאט טשינ סָאד ןעק'כ ,דניק

 ,ןײטשרַאֿפ סע טלָאװעג טשינ ןוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ סע טָאה יז

 ןבעל ץנַאג ַא :םיא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה החּפשמ עצנַאג יד

 וד זַא ,רעדניק יד בילוצ רָאנ קידװערָאּפש טסיב וד זַא ,וטסהנעט

 טשינ רָאג טסעוו וד זַא ,רעדניק יד רַאֿפ רָאנ רעווש ױזַא טסעװערָאה

 רָאנ ,רעדניק יד רַאֿפ ןבַײלב טעוװ ץלַא ,ןַײרַא רֿבק ןיא ןעמענטימ

 רענייש ַא ןיא דניק ַא ןענעדרָאוצנַיײא ףיוא האוולה ַא ףרַאד ןעמ ןעוו

 -סױרַא ןענַײז סָאװ ,רעדניק ?ןדייר וצ ןעמעוו וצ ָאטשינ זיא הסנרּפ

 ןוא ,םיא טימ ןעזנניא ןייק טשינ ןבָאה ,ןדנעל ענַײז ןוֿפ ןעמוקעג

 סָאד טגנַאלרַאֿפ עמַאמ יד זַא .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאֿפ דייר ענַײז

 רעבָא .רעסעב טשינ טײטשרַאֿפ יז .אלימ .למיה ןוֿפ לרעלעט

 סױרַא סעקשיק יד ךיז ןוֿפ טדער רע .לכׂש ָאי ךָאד טָאה שטנעלב

 ,ריא טימ ןטלַאה ַאליש ןוא ַאנינ ןוא ,עקיריא'ס ַײב ךיז טלַאה יז ןוא

 ךעלרעטסעווש יד לָאמ לֿפיװ ןבָאה רע לָאז ןרָאי עטנוזעג ליֿפ ױזַא

 -סױרַא סעּפע טמוק סע ןעו רעבָא .ּפעק יד יב ןסירעג ךיז ןבָאה

 רעטקינײארַאֿפ ַא ,תחַא די ןוא דחא הֹּפ סע זיא ,ןטַאט םַײב ןסללרוצ

 ,טנָארֿפ

 סָאװ ,דניק ַא טימ סיר ַא ןוא קימ ַא ןוֿפ סיב ַא ןגָאז ןשטנעמ

 סָאװ ,ןעוועג ןדירֿפוצ רע זיא .סע טסַײב רעמ ץלַא ,טצַארק ןעמ רעמ

 טימ ֿבר ַא ,ןעהָאק ַײבַאר םעד םיא וצ טקישעג ןבָאה רעדניק יד

 ַײבַאר רעד -- לטרעוװ שידִיי א ףיוא ןיֿבמ ַא ןוא ,המכח ןוא הרֹוּת

 "ענסױרַא לָאז רע .טגנַאלרַאֿפ שטנעלב .,ןײטשרַאֿפ םיא טעוװ ןעהָאק

 ןדעי חוויר טגנערב סע ּוװ ,ןטֿפעשעג ענַײז ןוֿפ עמוס עסיורג ַא ןעמ

 ַא ,עדָאמ רעַײנ ַא סעּפע ןיא סע ןגײלנַײרַא ןוא ,העש עדעי ,גָאט

 ַא/ רעבָא .לדנער ןדלָאג ַא ןגעוו םולח ַא -- ?גנידליב לקידעמ;,
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 ןיא לדנער ןדלָאג ַא יו רעמ זיא רָאװ רעד ףיוא ןשָארג רענרעּפוק

 ןוא םולח ןענַײז םולח ןיא ךעלּפערק? .קלָאֿפ סָאד טגָאז ױזַא ,"םולח

 -ץנַאניֿפ רעד ןיא טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ."ךעלּפערק ןייק טשינ

 ,רעמ ךָאנ טשינ ביוא ,רָאי ַא טנזיוט ףניֿפ סנטסדנימ טגנערב סענזיב

 וצ ןֿפױל ןעמ טעװ ,רעטקָאד רעטוג ַא ןַײז טעו ישטרַא רעד ביוא

 טעוװ ,טשינ בוא ,םעדיוב ַא ףיוא ןַײז טעװ סיֿפָא ןַײז ןעוו וליֿפַא םיא
 ,ךיז טכַאד ,זיא'ס ,ןֿפלעה טשינ יװ ליס תורצוא ןעלצנערטעצ סָאד
 .ארמג רעד ןיא םעד ןגעוו סעּפע ָאד

 ,טיוט ןכָאנ רעביא ןיז רַאֿפ ןעמ טוָאל ,ךָאנ ארמג רעד ךָאנ --
 טגָאז לטרעוו שידִיי ַא .ןבעל םַײב ןעמ טגרָאזרַאֿפ רעטכעט רעבָא

 טנַאה רעמערַאװ רעד טימ רעדניק ןבעג וצ רעסעב זיא'ס; :עקַאט

 ןוא הקדצ .?טנַאה רעטלַאק רעד ןוֿפ ןעמענ סע ןלָאז ייז רעדייא

 יד זיא רעסערג ךָאנ רעבָא ,הווצמ עטיורג ַא ןענַײז םידסח-תלימג
 ריא טַײז ןַאמערָא ןייק .הסנרּפ ַא ןיא ןצעמע ןלעטשוצנַײרַא הווצמ
 | ,טשינ ךָאד

 עבטמ ַאזַא .ןגעמרַאֿפ ַא זיא טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ,יבר --

 זיא טסיזמוא טשינ ."עמשמ יּתרּת םימד, !טלעג טשינ ,טולב זיא
 ,טולב רַאֿפ ןוא טלעג רַאֿפ טרָאװ ןייא ןַארַאֿפ

 ?טולב רעַײא ןוֿפ טולב טשינ זיא דניק ןגייא ןַא ןוא ---

 רעצרעה יד ןרעקקירוצ ףרַאד ֿבר ַא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ---
 ןצנַאג ןיא ךיז טלעטש רעבָא ריא ,ןטַאט רעייז וצ רעדניק יד ןופ
 .דצ רעייז ףיוא

 -קירוצ ןגעוו טשרע וצ טדער ,טריטיצ ריא סָאװ ,קוסּפ רעד --
 ךָאנרעד טשרע ןוא רעדניק יד וצ ןרעטלע יד ןוֿפ רעצרעה יד ןרעק
 רעַײא לײב ןטלַאה ךיז טעװ ריא ביוא .ןרעטלע יד וצ ױעדניק יד ןוֿפ
 ןרָאּפש ןענעק טעװ ריא ןוא בוטש ןוֿפ סױרַא שטנעלב טעוו ,תונשקע
 יז טשינ ,הנותח רעד ףיוא תואצוה ךַײא ןוֿפ ליוו יז טשינ .תואצוה
 ךַײא ןוֿפ ןליוו ייז !עטַאט סיוא ,הנותח רעד וצ ןעמוק טלָאז ריא ליוו
 !ןסיו טשינ רעמ

 ?םיּכסמ טַײז .ֿבר ַא ,ריא ןוא ---
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 ןיב ךיא .ןטַאט ןטימ זגורב ַא וצ םיּכסמ טשינ ןיב ךיא ---

 .טלעג סָאד ןגרָאב ייז טֿפרַאד ריא זַא ,םיּכסמ

 ןֿפָאלעג זיא רע .ןבעגעגרעטנוא טכַײל ױזַא טשינ ךיז טָאה רע

 ךיז לָאז יז ,ַאטיג רעד לײב ןטעבעג ךיז טָאה רע ,דניק וצ דניק ןוֿפ

 עקַאט טָאה רע זַא .ןעוועג זיא קוסּפ ףוס רעד רעבָא .ןשימנַײרַא

 .קעווצ םעד רַאֿפ טידערק ערטסקע ןַא קנַאב ןַײז ליב טלעוּפעגסיױא

 ןוא טנזיוט ףניֿפ ךָאנ ךָאנרעד ,טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ טשרע וצ

 -גַאװצ ןוא ףניפ עטשרע יד זַא .טנזיוט ןביז ערטסקע ךָאנ ףוס םוצ

 -רַאֿפ ייז טלָאװ ןעמ ןוא טֿפײזעגנַײא ןעוועג ןיוש ןענַײז טנזיוט קיצ

 "עג זיא סע ןעוו ,רעמ טגײלעגנַײרַא טשינ טלָאװ ןעמ ביוא ,ןריול

 ןצישַאב טזומעג טָאה רע ?ןָאט טנעקעג רע טָאה סָאװ --- קיטיינ ןרָאװ

 -עגנַײרַא רע זיא םורַא ױזַא ?ןיינ יצ ָאי --- עיציטסעווניא עטשרע יד

 ,טגזיוט קיסַײרד ןוא ייווצ עצנַאג טימ ןרָאװעג ןגיוצ

 טָאה רע .הנותח עתמא יד ןביױוהעגנָא טשרע ךיז טָאה טציא

 ַא טימ טנעצָארּפ רעד ּוװ ,טֿפעשעג ַא ןוֿפ טלעג סָאד ןסירעגסױרַא

 -- ָאד .שדוח רעדָא ךָאװ עדעי רעלוגער ןַײרַא-טמוק ןרק ןוֿפ לייט

 !טשינ הטורפ ַא .טנעצָארּפ ןייק טשינ ,ןרק ןייק טשינ

 טשינ טָאה לרעטקָאד ענעקַאבעג:ַײנ סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ

 עלַא ןוא תוֿבוח יד רַאֿפ רעִירֿפ ןעמוקעג זיא ץלַא רעבָא ,טנידרַאֿפ

 יו .רעווש םענעגייא םעד רַאֿפ ןעמוקעג ןענַיײז תוֿבוח-ילעב ערעדנַא

 ױזַא ,לטניה סָאד סוא-טעווָאכ סָאבעלַאב רעד יוו6 :סע ןעמ טגָאז

 -עגסיוא טָאה עמַאמ יד ."לדניזעג-זיוה עצנַאג סָאד לטניה'ס טלַאה

 ןטַאט םענעגייא ןטימ ןעזנַײא ןייק ןבָאה וצ טשינ רעטכָאט יד טנרעל

 -ַאט רעד .םעדייא םוצ ןבעגעגרעביא הרוּת יד טָאה רעטכָאט יד ןוא

 טלעג סָאד ןעמונעג טָאה רע .ןרערט עקיטולב טימ טנייוועג טָאה עט

 קנַאב רעד ןלָאצ טשינ טעװ רע זַא ?ןיינ יצ ָאי -- קנַאב רעד ןיא

 ןלָאז סָאװ רַאֿפ ?ןיינ יצ ָאי --- ןגַײװש טינ קנַאב יד טעוו ,טַײצ ןיא

 -ירֿפ ןטַאט םעד ןבַײרט ןלעו -- שיײלֿפ ןוא טולב ןגייא -- רעדניק

 ?ןַײרַא בורג ןיא קיטַײצ

 רע זיא שדוח ךָאנ שדוח ?ןעַײרב וצ ךס ַא ןַארַאֿפ ָאד זיא סָאװ
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 רעד ןלָאצ ןוא ןטֿפעשעג ענַײז ןוֿפ ןדנישוצּפָארַא ןעוועג ןעגנוווצעג

 "נָא ךיז טָאה סע ןעוו ,לָאמ רעדעי .תוֿבוח *סמעדיינַאג; םעד קנַאב

 רעד ַײב ינק יד ףיוא ןענַאטשעג רע זיא ,גָאטגנולָאצ רעד טקורעג

 ןלָאז ייז ,םימחר ןטעבעג ןוא רעטכָאט וצ רעטכָאט ןוֿפ ןֿפָאלעג ,ַאטיג

 לסיב עטצעל סָאד ןגיוזסיוא םיא לָאז לרעטקָאד סָאד ,ןוָאלרעד טשינ

 -נַאג רעגעלעג ןַײז ףיוא טיירדעג ךיז טָאה רע .רענייב יד ןוֿפ ךרַאמ

 ןֿפָאלש טינ יז טזָאל רע זַא ,טרעזייבעג ךיז טָאה ַאטיג יד .טכענ עצ

 רע .ןעניז ןוֿפ ּפָארַא ןצנַאג ןיא ןיוש זיא רע זַא ,טלדיזעג םיא ןוא

 רעדניק ענעגייא .ןרערט יד ןטלַאהקירוצ טנעקעג טשינ רָאג טָאה

 -עצ ענַײד, :ןבירשעג סע טייטש יוװ !ןטַאט ַא וצ ןָאט סנױזַא ןלָאז

 ,?ןײלַא ריד ןוֿפ ןעמוקסױרַא ןלעוװ סרערעטש

 ןענַאד ןוֿפ טשינ טייטשרַאֿפ עמַאמ יד זַא ,רעסעב ןַײז סע ןעק יו

 ייווצ יד ןָא ןכַאמ וצ תבש ןבָאה טסעוװו וד= .סענזיב ןיא רעהַא זיב

 ןעמ זַא .טהנעטעג המכח ענשזַאװ יד טָאה ,"טנזיוט קיסַײרד ןוא

 ןוֿפ ןייגסיוא טשינ רע טעוו יאדווַא .."ּפָאק ַא ןָא ּפָאצ ַאש :טנָאז

 ּפָא-טדַײבש ןעמ זַא .ךַאז עקידעבעל ַא ןיא סענזיב רעבָא ,רעגנוה

 ליֿפ ױזַא ?טולב ןייק טשינ טָאה סענזיב ,סָאװ !טולב טניר ,קיטש ַא

 יזַא ןעז וצ ןבעלרעד ךָאנ לָאז רע ,ןבָאה ךָאנ רע לָאז רָאי עטנוזעג

 ןיײז ןוֿפ טֿפירטעג טָאה סע טולב לֿפיװ ,רעדניק ענַײז ַײב תחנ ליֿפ

 ןַײז ןוֿפ רעקיטש ןסַײרּפָא טזומעג שדוח ןדעי טָאה רע ןעוו .ץרַאה

 זיא טֿפעשעג ןַײז .ןַײרַא קנַאב רעד ןיא ןגָארטקעװַא ןוא טֿפעשעג

 ןעמענּפָארַא שטנעמ ַא ַײב ןעק ןעמ ?ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ןוֿפרעד
 טעוװ רע ןוא ,סיֿפ עדייב ןוא טנעה עדייב וליֿפַא ,סוֿפ ַא ,טנַאה ַא

 ענעטינשעגּפָא סָאד ,ייוו טוט ןעמענּפָארַא סָאד רעבָא ,ןבעל ץלַא ךָאנ

 ביוא ,טֿפעשעג ַא ,טלײהרַאֿפ ןיֹוש זיא סע ןעוו וליֿפַא ,ייוו טוט טרָא
 ,לּפירק ַא טרעוו ,סיֿפ ןוא טנעה ןוֿפרעד טריטוּפמַא ןעמ

 ןעגנַאגעג םיא ןענַײז ןטֿפעשעג יד זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ

 קיטייו רעד ןוא ןָאזעס רענעדלָאג ַא ןעוועג דָארג זיא סע .טכעלש

 וד ,טנעי;לק ַא סנַײד ףיד וצ טמוק סע .רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא

 טשינ טסָאה וד רעבָא ,רעלָאט רָאּפ ענייש ַא םיא ַײב ןכַאמ טסגנעק
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 טלעטש .טנערוקנָאק ןַײד וצ ןקיש םיא טסזומ ןיײלַא וד ןוא עבטמ יד

 ןיא טלּפַאצ עלעֿפוע סָאד זַא ,ןיוש טליֿפרעד סָאװ ,ױרֿפ ַא רָאֿפ ךיז

 ,סָאװ ,טרָאבַא ןַא ןכַאמ וצ ןיילַא ךיז ןעגנוווצעג זיא יז ןוא בַײל ריא

 קיטש ַא ןסַײרסיױרַא יוװ זיא סָאד ?םעד ץוח רעדניק ןיוש טָאה יז זַא

 ,ןילַא ךיז ןוֿפ ןבעל
 -עג שטנעלב יד זיא ,ןגרָאמירֿפ ןלעה ,םענייש ַא ןיא ,םעצולּפ

 טכַארבעג םיא טָאה יז זַא ,ןַײז טשינ ןעק'ס .סיֿפָא ןיא םיא וצ ןעמוק

 -עג יז טָאה ,שדוח ףוס ןוֿפ טַײװ ךָאנ זיא'ס ;גנולָאצ עכעלשדוח יד

 טשינ טָאה רע ?טציא זיב ןלָאצ וצ טלעֿפרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,טכַארב

 יד יז טָאה ?האוולה עַײנ א ןרעדָאֿפ ןעמוקעג יז זיא ,לזמ טוג ַאזַא

 טשינ ךיז טעוו רע ,ןגייב ןזָאל טשינ ךיז טעוו רע ,ןיינ -- -- -- הּפצוח

 !גונעג זיא גונעג ,ןריזירָארעט ןזָאל

 עּפַאנק ףיוא קעשט ַא םיא רַאֿפ טגײלעגקעװַא טָאה שטנעלב יד

 -ָארּפ ןצנַאג םעד טימ ֿבוח רעצנַאג רעד .טנזיוט קיסַײרד ןוא ףניֿפ

 זיא ץיוו רעזייב ַא רַאֿפ סָאװ .ינעּפ רעד וצ זיב טנכערעגסיוא ,טנעצ

 טימ ןומטמ ַאזַא ןבָאה טשינ ךָאד ןעק יז ,טשינ ךָאד טָאה יז !סָאד

 ,טלעג

 רעדָא *סקיעטסֿפיװס שירַײא; יד ףיוא ןענווועג טסָאה וד --

 ?קנַאב ַא טעװעבַארַאב

 א ןיא טגרָאבעג .טעװעבַארעג טשינ ןוא ןענּוועג טשינ --

 ,יורטוצ טַאהעג ןבָאה עדמערֿפ ,טריטנַארַאג ןבָאה עדמערֿפ .קנַאב
 עטַאט רעד לָאז .ןלָאצּפָא ץלַא טעװ ןוא ןענידרַאֿפ טעוו ישטרַא זַא

 עטיור ענַײז טָאטש רעצנַאג רעד ןוַײװ ןוא ןגָאלק ןרעהֿפױא ןיוש

 ייז וצ ןקיש ןוא ןדײרַאב יז ןרעהֿפױא ןיוש עטַאט רעד לָאז ,ןגיוא
 .ֿבוח ןגעוו ןשטנעמ

 -עג זיא רע .*גָאט ןטוג ַאי ןָא סיױרַא ןוא ןומזּפ ריא טגָאזעגּפָא

 -- ץיוו ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .םעטָא ןייא ןיא קנַאב רעד וצ ןֿפָאל

 סקעז טנזױט קיסַײרד ןוא ריֿפ עלוֿפ יד רַאֿפ גנוקעד ןעוועג זיא'ס

 -ילעב ענשזַאװ יד .טנעס 76 טימ רַאלָאד קיצרעֿפ ןוא טרעדנוה

 ,סמענייק טשינ ףרַאד רע .טנעס 17 טימ טלָאצעגרעביא ןבָאה ןובשח
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 טָאה ,טנעס ןצעביז יד ןשטנעלב וצ ןגָארטעגקעװַא טנוװָא ןיא טָאה רע

 ןוֿפ ןבױהעגֿפױא סע טָאה רע .ןַײרַא םינּפ ןיא ןֿפרָאװעג םיא סע יז

 םיא סע יז טָאה ,שיט ןֿפױא טגיײלעגקעװַא סע ןוא עגָאלדָאּפ רעד

 סַאג ןיא טלעג ןֿפרָאװעג טכַאנ לב ,ןַײרַא סַאג ןיא ןֿפרָאװעגכָאנ

 ןיא וו -- טשער יד ןוא טנעס סקעז רָאנ ןענוֿפעג טָאה רע !ןַײרַא

 ןעמ רָאט טנעס ןצעביז סױרַא-טֿפרַאװ סָאװ שטנעמ ַא !ןַײרַא רעסַאװ

 רָאט ןעמ סָאװ ,שטנעמ ַא ןוא .טנעס ןצעביז ןייק ןעיורטעג טשינ

 -נזיוט ערעווש ןייק ןעמ רָאט .טנעס ןצעביז ןייק ןעיורטעג טשינ םיא

 .ןעיורטעג טשינ יאדווַא רעט

 לסיב ַא טמוק ,רעטקָאד רעכַײרגלָאֿפרעד ַא זיא םעדייא רעד זַא

 יז טָאה ּוװ .רעטקָאד ַא ןַאמ ַא טָאה שטנעלב יד ?ןיינ יצ ָאי -- תחנ

 ןיילַא יז ּוװ ,טעטיסרעווינוא-ליג קעמ םעד ןיא עקַאט ?טנגעגַאב םיא

 טָאה רעוו ןוא *ליג קעמ; ןיא טקישעג יז טָאה רעוו .טנרעלעג טָאה

 ,םיא טמוק ?ןיינ יצ ָאי -- טלָאצַאב טָאה רע ?טלעגנרעל טלָאצַאב

 שטנעלב רעד וצ לָאמ ַא טמוק רע זַא רעבָא .תחנ לסיגו ַא ,טגָאזעג יו

 .עבָאב רעד טימ החמׂש עצנַאג יד זיא ,לקינייא ןַא ףיוא ןָאט קוק ַא

 רע יו ,זַײא קיטש א םינּפ סָאד ,טלרינשרַאֿפ ןּפיל יד --- םיא וצ

 -עג טשינ רָאנ לָאז יז .ןעמונעגוצ השורי סעבָאב רעד ריא טלָאװ

 .ןטַאט ריא טלדנַאהַאב יז יוװ ןרעוו טֿפָארטש

 רַאֿפ ןבירשעגרעטנוא טָאה סע רעוו ןֿפערט טשינ טעװ רענייק

 ןייק טשינ ,רעשדלעֿפ ןייק טשינ ,רעטקָאד ןייק טשינ .םעדייא ןַײז

 ַא ןבעג וצ ףּתוש רענעזעוועג ַא טמוק יו ,לאוג ןייק טשינ ,ֿבורק

 ןעמונעג שטיווָאביל רעד טָאה ױזַא יו ?דניק ןַײז רַאֿפ עיטנַארַאג

 זַא ,טַײרש רע ןעוו ,טנזיוט קיסַײרד ןוא ףניֿפ ןוֿפ לוע ןַא ךיז ףיוא

 ביוא ?תוֿפּתוש סָאד ןֿפױקסיױא ןכָאנ ןשָארג ַא ןָא ןבילבעג זיא רע

 ךָאנ טנזיוט קיסַײרד ןוא ףניֿפ זיא ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןלָאצסיױא ןכָאנ

 טָאה רע ביוא ?ןעגנורדעג םעד ןוֿפ זיא סָאװ ,לכעליּפש ַא םיא ַײב

 ןוא ?ןעמעוו ַײב :אישק יד ןיא .טנכטַאלעג סע רע טָאה ,טלעג ךָאנ

 -- ןענעכער ןענעק ךָאד ףרַאד רעטלַאהכוב ַא .אישק עברַאה ַא ךָאנ

 ליוו ןעמ ביוא זַא טנכערַאב טשינ ךיז רע טָאה סָאװ רַאֿפ ?ןיינ יצ ָאי
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 ךיז לָאז רע ,טשינ יאדװַא ןעמ ליוװ ,ףּתוש ןייק רַאֿפ טשינ םיא

 קיסַײרד ןוא ףניֿפ טריקיזיר ןעמ זַא ?םינינע-החּפשמ ןיא ןשימנַײרַא

 ?ןיינ יצ ָאי -- ןירעד סעּפע טקעטש .ןענַײֿפוצסיױא ךיז טנזיוט

 רָאטקעלֿפער ַא יװ ןלַאֿפעג זיא עיטנַארַאג סעשטיווָאביל םעד

 לרעטלַאהכוב סָאד טָאה תקוזחמ ַא רַאֿפ סָאװ .ןבעל ץנַאג ַא ףיוא

 טָאה עמַאמ יד ?רעטכָאט יד טשינ רע טניימ רשֿפא ?ןשטנעלב טימ

 -- =- -- ַא ,ךעלעבירג-ןח טימ לכיימש ַא ,םינּפ ןייש ַא ץלַא ךָאנ

 טשינ ןוא ַאטיג יו רעגנִיי ןיא בײ סעשטיווָאביל ,דערדלימ

 -לוה עקיטנַײה יד ףיוא אישק ַא --- רעבָא ,סואימ טשינ רָאג ,סואימ

 -ָאביל רעד תמחמ סענזיב-רעדיילק יד ןוֿפ סיױרַא זיא רע ...סעַײט

 ןעיורטעג טשינ שטנעמ ַא טסנעק וד זַא ןוא .ךעלרע טשינ זיא שטיוו

 זיא סע .ןעיורטעג טשינ יאדווַא בַײװ ןַײד םיא וטסנָאק ,טלעג ןַײד

 רַאֿפ םיצוריּת טכוזעג טָאה רע ןעוו ,ןגָאז וצ סָאד ןלַאֿפעגנַיא םיא

 סע וַא ,רע טעז טציא טשרע .,ןָאילימ לטרעֿפ םעד ןגעוו רעדניק יד

 ריא .שטיווָאביל ,ףּתוש רעד טָאה סָאװ רַאֿפ ,לכׂש ןֿפױא ךיז טגייל

 -עג ריא טָאה ןַאמ רענעגייא ריא לֿפױו טלעג רעמ ןבעגעג לָאמ עלַא

 ןַײז יצ ,קסע רעוישרַאּפ סמענעי ןעוועג סע זיא סָאװ ?ןבעג טלָאװ

 עלַא וצ לסילש רעד טגיל ָאד .ַאהַא ?טשינ רעדָא רעמ ףרַאד בַיװ

 -ןצנָא טלעג ןבעגעג ןוויּכב טָאה שטיווָאביל לקידצ סָאד .,ןשינעטער

 זיא בַײװ סָאד ןעוו ןוא ,ןַאטיג ןוא םיא ןשיווצ ןבעל זייב ַא ןכַאמ

 רעסַאװ םענטומ ןיא :סע ןעמ טגָאז יו --- -- ןַאמ ןֿפױא סעּכ ןיא

 יד וצ ףּתוש סיוא ןרָאװעג זיא רענעי ,ןּפַאכ וצ שיֿפ רעטכַײל זיא

 ןצעמע ןעד ףרַאד ןעמ --- -- ףּתוש ַא ןבילבעג רשֿפא זיא ןוא סענזיב

 !גָאט רעד יו רָאלק ךָאד זיא'ס ?ןַײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ ַא ןגייל

 יד טָאה ,םעד ןגעוו טרָאװ ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא סעפע טָאה רע זַא

 זיא יז .ןעניז ןוֿפ ּפָארַא ןצנַאג ןיא ןיוש זיא רע זַא ,טגָאזעג ַאטיג

 עכלעזַא ןעזעג ןיוש טָאה ןעמ ,אלימ ?עטרֿבה עטסעב סדערדלימ רעד

 יאדווַא ןעמ ןעק ,ןַאמ םענעגייא םוצ שלַאֿפ ןַײז ןעק ןעמ זַא ,ןכַאז

 ןעלמַאט .וק ַא יו ןעשטעב ןענעק רעבַײװ .עטרֿבח ַא וצ שלַאֿפ ןַײז

 ריד ןעמושז ןוא ןצכערק ןוא ןעקיוא רעדָא טנוה רענעגָאלשעג ַא יו
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 ןַאמ ַא יו ,םירוביד ענעֿפָא ןדייר .גילֿפ ענדילז ַא יוװ רעיוא ןיא

 טריֿפעגֿפױא ךיז ןײלַא רע טָאה רעבָא לַאֿפ םעד ןיא .ןַאמ ַא רָאנ ןעק

 ,םערָאװ ַא יו םיא ןיא טעשזירגעג טָאה דשח רעד .ענעדִיי ַא יו

 -סיױרַא סע טמעשעג ךיז טָאה רע רעבָא ,ריוושעגנָאצ ַא יו ןגיוצעגנָא

 רשֿפא ?טייג סָאד קירוצ טַײוװ יו ,טסייוו רעוװ .ליומ ןרַאֿפ ןטגנערבוצ

 -עוועג ַא טמוק יו ?רָאֿפ ךיז טלעטש רע יו רעטַײװ ךס ַא סע טייג

 !ןרעװ עגושמ ךָאד ןעק ןעמ !דניק ןַײז ןריצנַאניֿפ וצ ףּתוש רענעז

 ןעמוקעג זיא סע רענָא ?ןזַײװַאב טֿפרַאדַאב ךָאנ ןעד טָאה רע

 -עג טשינ רעמ טָאה רע סָאװ ,סנױזַא ןעשעג זיא סע ןעוו ,טנוװָא ןַא

 -ָאס; ןַײז ןיא גנוציז ַא ןוֿפ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע .ןגַיװשרַאֿפ טנעק

 טמוק רע ןוא ףלע םורַא גנוציז ַא ךיז טקידנע ךעלנייוועג .?יטעַײס

 -עגמיײהַא רע זיא לָאמ סָאד .קיטַײרד טימ ףלע םורַא טשרע םיײהַא

 -יורג ַא ,ָאטיױא ןַא ןענַאטשעג זיא זיוה ןַײז ןבענ ,ןעצ םורַא ןעמוק

 ,ָאי ,ןֿפנָארב רוּכיש ַא יװ ןילָאזַאג טגנילש סָאװ ,"ןלָאקניל; רעס

 . "יוא ןַא ןֿפױק ןענעק לָאז רע טעֿבנגעגנָא גונעג טָאה שטיווָאביל רעד

 ָאטױא ןסיורג ַאזַא ןיא .רַאלָאד טנזיוט ףלעווצ ַא רַאֿפ ליבָאמָאט

 -ניל םעד ןיא ןסעזעג זיא ריא טניימ רעוו ..,ןָאטּפָא ךס א ןעמ ןעק

 רעדָא שטיווָאביל ריא ןוא ַאטיג -- טשינ רעדָא סע טכיילג ?ןלָאק

 רעד ןבילבעג ךָאנ ןעד זיא'ס ,ןגָאז ןיוש סע ןעק ןעמ .קינווָאביל

 רע זיא רָאי קיסַײרד .גָאט רעד יו רָאלק זיא'ס !קֿפס רעטסדנימ

 ךיז ייז ןלָאז סָאװ רַאֿפ .ןעזעג טשינ רָאג ןוא רעדנילב ַא יו ןעוועג

 | ?םייה ןַײז וצ זיב ןעמוק ןוֿפ ןטיה

 ,ָאטױא םעד ןעזרעד טשרע וצ טָאה רע ןעוו זַא ,ןרעווש ןעק רע

 זיא רע .ָאטױא ןטקרַאּפעג ןקידיײל ַא ,ָאטיױוא ןַא רָאנ ןעזעג רע טָאה

 סע ןעוו ,ןילָאזַאג ןרטּפ סָאװ ךָאנ .סוֿפ וצ ןעגנַאגעג לָאמ עלַא יו

 ןעזעג ןטַײװ ןוֿפ ךָאנ ןוא סוֿפ וצ ןעגנַאגעג זיא רע ?טשינ טנגער

 רע .ןַײז הדומ עלַא ןלעװ סָאד ,ןגיוא עטוג טָאה רע .ָאטױא םעד

 זיא רע ןעוו רעבָא .ןשטנעמ ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ ,ןרעווש ןעק

 -סױרַא םעצולּפ קינווַאביל רעטנַאלַאג רעד זיא ,טנעָאג ןעמוקעגוצ

 -כער רעד ןוֿפ ריט יד טנֿפעעג .טַײז רעקניל רעד ןוֿפ ןעגנורּפשעג
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 סיֿפ יד .,סױרַא זיא ַאטיג ?סױרַא זיא ריא טניימ רעוו ןוא ,טַײז רעט

 יז ,ןעזרעד םיא טָאה יז ןעוו ,ריא רעטנוא ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז ןבָאה

 זיא יז !טנקיילעג טשינ ןעד יז טָאה סָאװ רעבָא ,טנקיילעג סע טָאה

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ךיז וצ ןעמוקעג דלַאב

 ?גניטימ רעד טקידנעעג ןיוש ,ַײה ---

 ?סָאװ זיא ---

 רימ טָאה ןיטרַאמ .טשינ רָאג ?ןַײז לָאז סָאוװ ?סָאװ זיא --

 ,פ ?טֿפיל; ַא ןבעגעג

 טכארבעג ךיד טָאה ןיטרַאמ סָאװ ,ןעוועג סָאד וטסיב ווו ---

 ?םײהַא

 ןַצ ייג ךיא זַא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה'כ ?ּוװ טסייה סָאװ ---

 ,ןַאליש

 ?ןַאליש ןוֿפ *טֿפיל; ַא ןבעג וצ ריד ןיטרַאמ טמוק יוו -

 .ןַאליש ַײב ןעוועג ךיוא זיא רע --

 זיא סע ביוא ?ןיינ יצ ָאי -- רעטיב זיא ,ןגיל ַא זיא סע ביוא

 -- -- סע טניימ .ןַאליש ַײב ךיז ןֿפערט ייז ביוא ,רעגרע ךָאנ זיא ,תמא

 ,קנַאדעג ןֿפױא וליֿפַא ןעגנערב וצ סע רעווש זיא סע

 ןעזעגסיוא רעירֿפ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טנָאמרעד טציא ךיז טָאה רע

 ךָאנ ןענַײז ייז ןעוו ,ןֿפָארטעג טָאה סע .קידלושמוא ןוא טושּפ ױזַא

 -טנעעג טָאה רע ,ןעגנולקעג טָאה ןָאֿפעלעט רעד .םיֿפּתוש ןעוועג

 ,טרעֿפ

 -גילק טלָאװעג בָאה'כ ,טשינ רָאג ,ןיטרַאמ זיא'ס ?לוָאּפ ,ָא --

 .תועט ַא טכַאמעג ,סיוא-טזַײוװ ,בָאה'כ .דערדלימ ןַײמ ןעג

 טלָאמעד ַאטיג יד זיא סָאװ רַאֿפ ?תועט ַא ןעוועג עקַאט סע זיא

 יד טּפעלש ,ןירעכירק ַא ךָאד זיא יז ?ןָאֿפעלעט םוצ ןֿפָאלעג יױזַא

 רעיש עקַאט טָאה ןוא יז טֿפױל ָאד ןוא ,ענעֿפָאלשרַאֿפ ַא יו סיֿפ
 -רעד יז טָאה ,רע יװ רעִירֿפ לבַײרט סָאד ןביײהוצֿפױא ןזיוװַאב טשינ

 ,(טריפעגוצ) ריפרעטנוא ןַא ?
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 ןענוֿפעג לענש טָאה רענעי ןוא ןשטיווָאביל ןוֿפ ןָאֿפעלעט ַא טרַאװ

 ?דיירסיוא ןַא

 ּסָארַא טשינ טגנילש רע .לַיײיאעג ןיא טשינ רָאג טוט יָאר לוָאּפ

 -עצ רע .ליומ ןיא ןַײרַא-טמוק סע רָאנ יוװ ,ַאטיג יד יוװ ,ןסיב םעד

 ױזַא ,ןסע ןטימ ױזַא .רעניײצקַאב יד טימ סע טלָאמעצ ,טוג סע טַײק

 ןָאטעג רעבָא ,ןטָאזעג טָאה סעּכ רעד .,סולשַאב ַא ןעמעננָא ןטימ ךיוא

 טינ ןוא ןסע טנעקעג טשינ טָאה רע .טשינ רָאג לַײװרעד רע טָאה

 ,טַאהעג טשינ ּפָאק ןייק ןטֿפעשעג יד וצ וליֿפַא טָאה רע ,ןֿפָאלש

 ַאטיג יד ?ןדייר וצ ָאד טציא זיא סָאװ --- -- -- ןלָאז תוּכמ ליֿפ ױזַא

 -עגנָא ןבָאה לָאז סע ךעלגעמ זיא .,ףָארטש ריא ןעמוקַאב ןיוש טָאה

 רשֿפא ?ןָאטעג יירק ַא טשינ טָאה ןָאה ןייק ןוא ןרָאי ליֿפ יוזַא ןעגנַאג

 סע ?דלָאי ַא ןיא ,יָאר לוָאּפ רעגולק רעד ,רע רָאנ ,עלַא ןסייוו

 יד טימ םיא ףיוא ןעמ טלטַײט סַאג ןיא טייג רע ןעוו זַא ,ןַײז ןעק

 ןטרעטסַײמעגסיױא ןַא סנַײז טנעייל רע ןעוו זַא ,ןַײז ןעק סע .רעגניֿפ

 טרעה ,סעיצַאזינַאגרָא עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוציז ַא ייב לָאקָאטָארּפ

 ןגעוו ךיז ןעקשוש טימ ןעמונרַאֿפ ןענַײז ייז ;וצ טשינ רענייק ךיז

 ךיז גונעג זיא סע .ןעקשוש טינ וליֿפַא ךיז ףרַאד ןעמ ,ןיינ ,םיא

 עדייב וצ רעגניֿפ ייווצ ןלעטשוצוצ גונעג זיא סע ,ןעקניוווצרעביא

 ,טניימ ןעמ ןעמעוו ןיוש ןסייו עלַא ןוא .רענרעה יוװ ,ּפָאק ןטַײז

 קיסַײרד-ןוא-ןייא רענעֿפָא ןַא ןעוועג ךָאד זיא'ס ,ןגירשעג דלַאװג

 .ןעזעג טשינ רָאג ןוא דנילב ןעוועג זיא רע ןוא

 ,טייקסטוג רָאנ ,טכַאמעג דנילב םיא טָאה טײקשירַאנ טשינ ,ןייג

 טימ רָאנ ןעמונרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ךעלעשטנעמ עקישטילג ,עקיטַאלג יד

 יאר לוָאּפ .ןרעלקוצנַײרַא ,ןקוקוצכָאנ טַײצ רעייז ןדנעװשרַאֿפ ,ךיז

 ,רעדניק ענַײז רַאֿפ השורי ַא ןעלמַאזנָא טימ ןעמונרַאֿפ ליֿפ וצ זיא

 רע ?טעברַא עכעלטֿפַאשלעזעג ליֿפ ױזַא רע טוט ןעמעוו בילוצ ןוא

 ַא -- סעשטנעב .רחוס ַא זיא ןַאמ סַאנינ ?ךיז רַאֿפ דוֿבּכ ןעד ףרַאד

 עכלעזַא ןעמוקַאב ייז ןטלָאװ .טַאקָאװדַא ןַא -- סַאליש ,רעטקָאד

 -עגנָא ַאזַא ןעוועג טשינ טלָאװ עטַאט רעד ביוא ,טַײל-עגנוי ענַײֿפ

 יד לַא ןיא ןֿפָאלעגמורַא זיא יז ןעוו ?טָאטש ןיא שטנעמ רענעעז
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 רַאֿפ ןגרָאמ ַא ןעיוב טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג רע זיא .,רָאי-ץרַאװש

 | ,רעדניק ענַײז

 שירַאנ ,וד ףטכַארט טשינ םעד ןגעוו ליו רע ?רעדניק ענַיײז

 רעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז טסָאה וד ,דלָאי רעד טסיב ,לרעטלַאהכוב

 יָאר לָאּפ !:?עשַאז ַא ?רעדניק יד .ריד יז טלַאה ,ענכאי רעטלַא

 ,סנַײז ןעמענוצ לָאז רענייק טשינ טזָאל ןוא סמענייק וצ טשינ טמענ

 !דניק ַא טשינ ןוא רַאלָאד ַא טשינ

 -עג טָאה רע ,קלָאט ַא טימ ןָאטעג ץלַא רע טָאה ,לָאמ עלַא יו

 יד טלָאצעגסױא טלעג-הריד טימ ןוא זיוה ןגייא ןַא טֿפױקעג טַאה

 טָאה ?תוֿבוח םוש ןָא זיוה ַא טימ טציא ןעמ טוט סָאװ ,קעטָאּפיה

 ךָאנרעד ,זיוה ןֿפױא קעטָאּפיה עסיורג ַא ןעמונעגסױרַא טשרע וצ רע

 יד .הריד רענעדײשַאב ַא ןיא ןגיוצעגנַיײרַא ךיז ןוא טֿפױקרַאֿפ סע

 רע זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא רעבָא ןלַאדנַאקס טכַאמעג טָאה ַאטיג

 רַאֿפ סָאװ ָאט -- רעדניק עלַא טכַאמעג הנותח ןיוש .טכערעג זיא

 -ֿפָאלש עקידייל ַײרד טימ זיוה סיורג ַא ןטלַאהוצסיוא סע טָאה ןיז ַא

 ןליֿפַא .ןריּפַאּפ יד ןבירשעגרעטנוא ןוא טנייוועג טָאה ַאטיג ?ןבוטש

 / .טדערעגוצ יז ןבָאה רעדניק יד

 -יֿפ רעד וצ ןעמונעג ךיז רֶע טָאה ,זיוה ןטימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ

 יד .,ןצנַאניֿפ ןָא ינַאּפמָאק ַא ןבילבעג זיא סע זיב ,ינַאּפמָאק-ץנַאנ

 ֿברע :ןגָאז ןעק ןעמ ;טלעג טגרָאבעג טימ טרירעּפָא טָאה עינַאּפמָאק
 .טָארקנַאב

 תוֿבוח עלַא יד .קינטָארקנַאב ןייק טשינ ,הלילח ,זיא יָאר לוָאּפ

 םעד ןריצנַאניֿפ וצ טֿפַאשלעזעג יד .,ןיילַא םיא וצ ןעוועג ןענַײז

 -לעזעג ערעדנַא ַײב טלעג טגרָאבעג טָאה ןליבָאמָאטױא ןוֿפ ףיוק

 ,ייז טימ טרעהעגנָא טשינ רָאג ךיז רע טָאה לעיציֿפָא סָאװ ,ןטֿפַאש

 סָאד ,ןיינ .,סינַאּפמָאק ענעגייא ענַײז ןעוועג ךיוא ןענַײז סָאד רעבָא

 ןצנוק עכלעזַא ןכַאמ סעקינטָארקנַאב .לדניווש ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ,055- ראי זיי טי :0458 17 היקר דג

 ,טשינ -- סָאד !טשינ רָאט ןעמ (שיליופ) 0
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 רע רעבָא ,שרעדנַא ןצעמע וצ טרעהעג סָאװ טלעג ןעמענוצוצ ףיוא

 טשינ לָאז סע .לַאטיּפַאק םענעגייא ןַײז ןעװעטַאר וצ ןָאטעג סע טָאה

 ןוא רעווש טָאה רע .טנעה עטרעכעלעג סַאטיג רעד ןיא ןלַאֿפנַײרַא

 טָאה רע ןעוו ןוא ?ןיינ יצ ָאי -- ינעּפ רעדעי ףיוא טעברַאעג רעטיב

 ,ליומ ןרַאֿפ ןעגנערב וצ סע רעווש -- -- -- טעװערָאהעג דרעווש יױזַא

 טכַאמעגע ,שילגנע ןיא סע טגָאז ןעמ יװ ,טָאה רע יוװ םעד ךָאנ

 ַא ךיז רע טָאה ןטֿפעשעג ענַײז ךייש סָאװ "זיוה ןַײז ןיא גנונעדרָא

 טָאה ַאטיג יד ןעוו .םייה ןַײז ןיא גנונעדרָא ןכַאמ וצ ןָאטעג םענ

 "עג טָאה רע ןעוו .טכַאלעצ ךיז יז טָאה ,םירוביד ענעֿפָא טרעהרעד

 -סיה ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא טשרע וצ יז זיא ,טג ַא ליוו רע זַא ,טגָאז

 הּפרח ַא זיא סע :טעשטעבעצ ךיז ףוס םוצ ןוא רעטכעלעג שירעט

 ,ןטכַארט רע;רֿפ טֿפרַאדַאב יז טָאה םעד ןגעוו רָאנ ..רעדניק יד רַאֿפ

 ,ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןענַײז רענעמ ערעייז טימ רעטכעט ַײרד עלַא

 ףרַאד ןעמ .ןַאמ סַאליש ,ליב ןעוועג ָאד זיא םירבדמה-שאר רעד

 ,טַאקָאװדַא ןַא רע זיא םניחב טשינ .לקסיּפ ַא טָאה רע -- ןַײז הדומ

 טעוו ,םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזרעד ךעלדנע טָאה רע זַא רעבָא

 רעד טשינ ןגױא יד ןדנעלברַאֿפ ןענעק טשינ רענייק ןיוש םיא

 ,"רעּפמירש-חומק רעטסעב רעד טשינ וליֿפַא ןוא טַאקָאװדַא רעטסערג

 רע זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ,ָאי .רעטַאיכיסּפ ַא טנַײה טֿפור ןעמ יו

 ,ןדיירגַײא ןעמונעג םיא עלַא יז ןבָאה ,עקינַײז סָאד ַײב ךיז טלַאה

 סע :ץרוק הׂשעמ עגנַאל ַא ןכַאמ וצ .רעטַאיכיסּפ ַא וצ ןייג לָאז רע

 יו םעד ךָאנ בוא זַא ,ךַאמּפָא ןימ ַאזַא ןוֿפרעד ןעמוקעגסיױרַא זיא

 ,טג ַא ןעגנַאלרַאֿפ ץלַא ךָאנ רע טעוװ רעטַאיכיסּפ םוצ ןייג טעוװ רע

 .טג ַא ןעמענ עמַאמ יד טעוו

 רעבָא ,טג ַא ןגעוו ןדייר רעטַאיכיסּפ םוצ ןעגנַאגעג זיא רע

 "גיק ענַײז ןגעוו תוישק-ץָאלק ןלעטש ןבױהעגנָא רָאג טָאה רענעי

 ןעוועג זיא רע זַא ,טסּוװעג טָאה רעטקָאד רעד ןענַאװ ןוֿפ ,ןרָאי-רעד

 תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא .רָאלק טשינ זיא ,םותי רעקידכעלַײק ַא

 טשינ טָאה *רעפמירש-חומ; רעד ,רוציקה ?ןינע םצע םוצ סע טָאה
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 יד וצ טכירַאב רעד .יָאר לוָאּפ ןוֿפ חומ םעד ןּפמירשוצנַײא ןזיװַאב

 ,טשינ טרירעּפָאָאק עטַאט רעד זַא ,ןעוועג זיא רעדניק

 ןעמונעג ייז ןבָאה ,טג ןגעוו ןגייב טשינ ךיז טזָאל רע זַא ,ןעזעג

 .ןגעמרַאֿפ סָאד ןלייט ןגעוו ןדייר

 ענַײז ןַאטיג טימ ןלייט וצ טיירג זיא רע ?טשינ סָאװ רַאֿפ ?ןלייט

 ךיז טיירד טֿפעשעג סָאד .טשינ רע טָאה תוֿבוח יו רעמ .תוֿבוח

 ,ןלַאֿפעצ ךיז טעװ ץלַא ןוא זָאלב ןייא .עיצרעניא ןוֿפ חוּכ ןטימ ךָאנ

 ןוֿפ טנזױט קיצרעֿפ עַײנ טגײלעגנַײרַא טשרע ךָאד טסָאה --

 ?זיוה םעד
 ןלַאֿפעצ ןעוועג גנַאל ןיוש ךיז סע טלָאװ םעד ןָא ---

 ןשרָאֿפסױא ןעמענ טעוװ ליב רעד זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה רע

 -יֿפ ןלעיציֿפָא םעד ןָאטעג זַײװ ַא טָאה רע רָאנ יוו רעבָא .ןינע םעד

 רעד טָאה טֿפַאשלעזעג-גנוריצנַאניֿפ-ָאטױא רעד ןוֿפ טכירַאבדץנַאנ

 טציא -- ןרעטש ןיא ןָאטעג ּפַאלק א ךיז ?טַאקָאװדַא רעלַאינעג;

 ןגעמרַאֿפ עצנַאג סָאד ןרױלרַאֿפ טָאה ַאּפַאּפ ,ץלַא ןיוש רע טײטשרַאֿפ

 -מָאק-גנוגלָאֿפרַאֿפ ַא ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה קָאש רעד טָא ןוא

 -עגנַײא ךיז רע טָאה ,ןעמונעגוצ םיא יב ץלַא טָאה ןעמ ..,סקעלּפ

 הלילב םכח רעד .ןעמונעגוצ ךיוא ביַוו סָאד טָאה ןעמ זַא ,טדער

 ןיוש טָאה ןעמ זַא ,לַאֿפנַײא ןַײז טימ ןעמונעגרעביא ױזַא ןעוועג זיא

 .טלעג ןגעוו טגערֿפעג טשינ רעמ

 א רַאלָאד קיצרעֿפ ןַאטיג רעד ןלָאצ וצ טגײלעגרָאֿפ טָאה רע

 לָאמ ַא ךָאנ ןבָאה ייז .רעמ טרעדָאֿפעג טשינ טָאה רענייק ןוא ךָאװ

 -גַײא רעבָא ,רעטַאיכיסּפ םוצ ןייג לָאז רע ,םיא יב ןלעוּפ טריבורּפעג

 ַײרֿפ ןעוועג זיא רע .טשינ ךיז ייז ןבָאה םעד ןגעוו ךיז טרַאּפשעג

 רַאלָאד קיצרעֿפ יד טנָאמעג טשינ םיא ַײב ןליֿפַא טָאה רענייק ןוא

 ,ןַאטיג רַאֿפ טלעגנכָאװ

 ,טריֿפעגכרודַא סע גולק ןוא טכַארטעגכרודַא טּוג ץלַא טָאה רע

 ןַײז ןגעוא דוס רעד .ןעזעגסױרָאֿפ טשינ רע טָאה ךַאז ןייא רעבָא

 וצ ןעמוקעגנָא ןוא סַאג ןיא סױרַא זיא "ֿבצמ ןלעיצנַאניֿפ ןקידכעבענ

 ןגיוצעגקירוצ ןעמ טָאה ןגרָאמירֿפ םענייש ןייא ןיא ןוא .קנַאב רעד
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 ןבָאה ייז .ןֿפוא ןסואימ ַא ףיוא סע ןגיוצעגקירוצ .טידערק ןצנַאג ןַײז

 "עג טָאה רע ןעוו רָאנ .האוולה ַא טלָאצעגּפָא טָאה רע זיב טרַאװעג

 ישזנַארַא יד :טגָאזעג םיא ןעמ טָאה ,ןגרָאב סעּפע רעדיוו טלָאװ

 -עגּפָא ןַײז טעװ ץלַא ןעוו -- טרעטלעעגרעביא ןיוש ןענַײז ןעגנור

 טָאה רע ןעו רעבָא ,ןטידערק עַײנ ןריטוקסיד ןעמ טעוו ,טלָאצ

 ,ןבעגעג טשינ ןטידערק עַײנ ןייק ייז ןבָאה ,טלָאצעגּפָא ץלַא עקַאט

 ַא ןָא הלגע-לעב ַא יו זיא טידערק ןָא ינַאּפמָאק-ץנַאניֿפ ַא

 טָאה רע ןעוו .רעדער ןָא ןגָאװ ַא יו רעכיג זיא סע ,ןיינ .שטַײב

 ןַײז זיא תמאב זַא ,רעשזדענעמ-קנַאב םעד ןרעלקֿפױא טריבורּפעג

 דייר ענדָאמ ןדייר ןעמונעג רענעי טָאה ,טכעלש ױזַא טשינ רָאג ֿבצמ

 ..עטרַאק-רעטקַארַאכ ןַײז ףיוא סָאד ןבַײרשרַאֿפ ןגעוו

 -ַאב טלָאװ רע ?סָאד ןענַײז דייר עשילרעטסיוא ַא רַאֿפ סָאװ

 -קנַאב ַא טָאה ןָא ןעוו ןוֿפ .ןגערֿפ ןוא ָארויבטּפױה םוצ קעװַא טֿפרַאד

 טימ טלדנַאה קנַאב ַא ?רעטקַארַאכ ןַײז ןטּפשמ וצ טכער ַא רעטמַאַאב

 קנַאב רעד ןיא ץעמע יצ ,קֿפס ַא ךָאנ ןיא'ס ?ןיינ יצ ָאי --- טלעג

 א :סע ןעמ טגָאז יו ,טלעג ןטיהוצּפָא ,רע יװ ,טנַאלַאט ַאזַא טָאה

 ,טײקמערָא ןַײז ןיא ןביילג רעדניק יד זַא .ןקע ייווצ טָאה ןקעטש

 ,תמא םעד ןסיוורעד ךיז ןלָאז ייז ,ןריקיזיר טשינ ךָאד רע ןעק

 יו ,ןעוועג זיא סע ,ןרָאװעג טסואימרַאֿפ םּתס םיא זיא לָאערטנָאמ

 םעד ,דערדלימ יד וליֿפַא .םיא ןגעק ןעוועג טלָאװ טָאטש עצנַאג יד

 ?ןָאט וצ סעּפע טומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז .בַײװ סקינווָאבויל

 ןזָאל וצ טשינ ךיז חוּכ םעד טָאהעג ָאי טָאה רע זַא רעבָא ,טוג

 יִצ ָאי ,ןדירֿפוצ ןַײז טֿפרַאדַאב ךָאד יז טָאה ,עשַאק רעד ןיא ןעַײּפש

 טריר ענייא .ייווצ ענעי יוװ ַאטיג רעד טימ ןרָאװעג רָאג יז זיא !?ןיינ

 .טכַאג ןוא גָאט ריא טימ זיא ַאטיג יד .רערעדנַא רעד ןָא טשינ ךיז

 טנעקעג טשינ טושּפ טָאה רע .ןייב םוצ זיב טקנערקעג םיא טָאה סָאד

 םרוג ךיוא סָאד טָאה רשֿפא .ץכעריֿפ שילרעטסיוא ַאזַא ןַײז לֿבוס

 םעד ןיא טרָא ןייק ןעניֿפעג ןענעק טשינ רעמ ךיז לָאז רע .ןעוועג

 יװ ליס ןענַײז רעלָאערטנָאמ ךס ַא .לָאערנָאמ ןטײנשרַאֿפ ןטלַאק

 -עצ סָאװ יד ןוֿפ טשינ זיא רע .רָאי ןיא םישדח עכעלטע ימַאימ ןיא
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 רעבָא .ךעלעיצַאקַאװ עקסַײטלוה ףיוא סטוג-ןוא-בָאה רעייז ןרטּפ

 סעּפע רָאג ןיוש ןיא סענזיב עַײנ ַא טרָאד ןעיוב ןוא טרָאד ןעניווו

 -לעזעג-ץנַאניֿפ ןַײז ןֿפױקרַאֿפ וצ ןעגנולעג םיא זיא סע ,שרעדנַא

 ןוא ָארויב ,עמריֿפ יד טֿפױקעגּפָא טָאה הנוק רעד .תוקזיה ןָא טֿפַאש

 : ,ץלַא ,גנוטַאטשסיױא יד
 -רַאֿפ עטוג ןכַאמ טנעקעג ץעדַאנַאק ןיא טלָאמעד ןעמ טָאה דָארג

 טָאה גנוריגער יד .טנעצָארּפ ףיוא טלעג ןגרָאבקעװַא טימ ןטסניד

 ןדַײנש וצ קנעב יד ןלױֿפַאב ןוא עיצַאלֿפניא יד ןטלַאהנַײא טלָאװעג

 ןכיוה ַא טלָאצַאב טָאה טלעג טֿפרַאדעג טָאה סע רעװ ןוא ןטידערק

 ןזָאל .שילַאקיזיר -- ןעמעוו יבַא טלעג ןגרָאבסױא זיא ,טנעצָארּפ

 -טַא; יד .הריֿבע ןַא זיא טנעצָארּפ םעניילק ַא ףיוא קנַאב ַא ןיא סע

 ,טריסנָאנַא רעבָא טָאה "ינַאּפמָאק טנעמטסעווניא קיֿפיסַאּפ-קיטנַאל

 ףלעווצ זיב ןרעסערגרַאֿפ סע טעוו ןוא טנעצָארּפ ןעצ טלָאצ יז זַא

 ,רָאי ץנַאג א ןעמענסיױרַא טשינ טלעג סָאד טעוװ ןעמ ביוא ,טנעצָארּפ

 -ַאר ןוא דילָאס זיא ,טסווועג עלַא ןבָאה ,*קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַאק יד

 סָאד ןוא ןטנעילק ערעייז ןוֿפ ןטֿפעשעג יד דוסב ךיוא ןטלַאה ייז ,לעי

 סקעז ףיוא טנעצָארּפ ןעצ .קיטכיוו רעייז ןעוועג לַאֿפ םעד ןיא זיא

 ,רָאי ַא טנזיוט קיצּכעז ןוא ףניֿפ זיא טנזיוט קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה

 ךָאנ וצ-ןעמוק .טנעצָארּפ ייווצ ערטסקע ןוא רָאי ץנַאג ַא ביוא ןוא

 קידלכש ןעוועג זיא ?ַאה ,עבטמ ַא ןוֿפ השקשינ !טנזיוט ןצַײרד

 ןעמענסױרַא טשינ וליֿפַא ןוא רָאי ץנַאג ַא ףיוא טלעג סָאד ןזָאל וצ

 ,ײא .טנעצָארּפ ןגָארט ךיוא טנעצָארּפ רעד לָאז -- טנעצָארּפ םעד

 ןַײנ ןיוש זיא רע ןעוו ,ןײלַא שטנעמ ןייא ןעד ףרַאד סָאװ ?הסנרּפ

 ?עיסנעּפ-רעטלע ףיוא רָאי ריֿפ ןיוש זיא ןוא טלַא רָאי קיצכעז ןוא

 רַאֿפ ?לעטָאה-ןיויעב; םעד ןיא ןעגנודעגנַײא עקַאט ךיז רע טָאה

 -בעטלע רעד טימ ןעמוקסיוא ןעק ןעמ ווו ,עיסנעּפ ףיוא ןשטנעמ

 םעד ןיא ןסעזעג .גנוריגעד רעד ןוֿפ טמוקַאב ןעמ סָאװ ,עיסנעּפ
 רעד ןיא ןוא ,טֿפעשעג ַײנ ַא ןגעוו טקוקעגמורַא ךיז ןוא ?ןיוויעב;

 ץנַאג ,ןגעמרַאֿפ ןַײז ןסקַאװעג לַײװרעד זיא ?קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא;

 ךילָאס זיא קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא;ק יד זַא ,טסּוװעג טָאה לָאערטנָאמ
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 -ירחוס רעטוג ַא ןעוועג סע זיא ,"*רַאטלַארביג ןוֿפ זדלעֿפ רעד יו

 ןעמ .קילגמוא ןַא ןעשעג ןעק יאדווַא ?ןיינ יצ ָאי --- סולשַאב רעש

 ץעמע רעבָא טעוװ ,סַאג יד ןייגרעבירַא םַײב ןרעוו טעגרהעג ןעק

 ןעלדנַאה זומ רחוס ַא ?סַאג יד ןיײגרעבירַא ןרעהֿפױא םעד בילוצ

 הלעמ עטסערג ןַײז ןעוועג לָאמ עלַא זיא לכׂש ןוא רשיה-לכׂש טימ

 .טענזיב ןיא

 ֿבקעי טָאה ,י"שר ןיא יצ שמוח ןיא ןבירשעג טייטש סע יװ זיא

 ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא סע רָאנ ,החונמ לסיב ַא ןבָאה טנעקעג ןיוש

 ןטימ ַײס ,םולשב ךרודַא ןיוש זיא ץלַא ןעוו ,ןֿפסוי טימ הרצ יד םיא

 רעמ ַאטיג רעד טימ טָאה רע ןוא ,טג ןטימ ַיס ,זיוה סָאד ןֿפױקרַאֿפ

 יד ןוא םיא ןשיװצ קילגמוא ןַא ןעשעג זיא ,ןָאט וצ טַאהעג טשינ

 ,ַאטיג יד ,ןרָאװעג קנַארק םעצולּפ זיא יז .היוול סַאטיג ךָאנ רעדניק

 -עג קנַארק זיא יז ןעוו .ןעוועג עידומ טשינ םיא ןבָאה רעדניק יד

 ַא ןוֿפ קילעֿפוצ טסּוװרעד ךיז רע טָאה טיוט ריא ןגעוו ןוא ,ןרָאװ

 ;סע ןעמ טגָאז יוװ ,ימַאימ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעלָאערטנָאמ

 ביוא .סטוג רָאנ ןעמ טגָאז טיוט ןכָאנ ,רומא םישודק תומ ירחַא

 וצ ןרָאֿפעג ןעוועג יאדווַא רע טלָאװ ,ןסיוו ןזָאלעג םיא טלָאװ ןעמ

 זיא יז ,רֿבק םַײב רעטרעוו ענייש רָאּפ ַא טגָאזעג ךָאנ ןוא היוול רעד

 רעקיבלעז רעד וצ ןרעהעג ייז רעבָא ,בַײװ ןַײז טשינ רעמ עקַאט

 -תיב ןֿפױא עקרק עקידתוֿפּתוש ַא ךָאנ ןבָאה ןוא טֿפַאשנַאמסדנַאל

 עמַאמ יד ךיוא ךָאד זיא יז ,?יטעַײסָאס רענילָאמָארבש רעד ןוֿפ םלוע

 ,רעדניק ענַײז ןוֿפ

 .רֿבק םַײב דּפסה א ןָא ןַײז לָאז .ןייגרעביא סנַײז לָאז ,אלימ

 ךיז טָאה סע זַא טרֿפב ,ןעמ ףרַאד רעדניק יד ןַײז לֿבָא םחנמ רעבָא

 ןזיולב ןרַאֿפ לָאערטנָאמ ןייק ןרָאֿפ ןעק רע ןוא טייהנגעלעג ַא טכַאמעג

 .ָאטױא סנצעמע ןריֿפ ןֿפלעה

 -עג טָאה ַאליש יד ,רֿבקה טוביח ןעגנַאגעגכרודַא זיא רע רָאנ

 םיא ןעמ ןעק יו .טיוט סעמַאמ רעד ןיא קידלוש זיא רע זַא ןגירש

 ןעוועג טשינ וליֿפַא זיא רע זַא ,יבילַא ןַא טָאה רע זַא ,ןקידלושַאב

 -נָא ךיז שטנעלב טָאה .,ןרָאװעג קנַארק זיא יז ןעוו ,לָאערטנָאמ ןיא
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 רענייק רשֿפא זיא ,ןברָאטשעג טציא זיא עמַאמ יד סָאװ זַא ,ןֿפורעג

 ןבעל ַא טרעטצניֿפעגּפָא טָאה עמַאמ יד סָאװ רעבָא ,קידלוש טשינ

 ?םעד ןיא קידלוש זיא רעוו .גָאט ןטוג ןייא ןייק טַאהעג טשינ ןוא

 ,ליב םעדייא ןַײז ,טַאקָאװדַא רעגולק רעד טשימעגנַײרַא ךיז טָאה ָאד

 ךָאנ טָאה רע .רעווש ןַײז רַאֿפ ןעמונעגנָא טשרמולּכ ךיז טָאה רע

 -יסּפ ַא וצ ןעמענ רעווש םעד ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג קירוצ ןרָאי טימ

 ַא וצ ןריֿפ טֿפרַאדעג םיא טלַאװעג טימ וליֿפַא טָאה ןעמ .רעטַאיכ

 שטיווָאביל ןיטרַאמ .סענזיב יד ןוֿפ סױרַא זיא רע רעדייא רעטקָאד

 טעװעלכַאטרַאֿפ ץלַא טָאה רעווש רעד ןוא רענָאילימ ַא ןרָאװעג זיא

 | .ינעּפ ןטצעל םעד וצ זיב

 טשינ .,בַײװ ןַײז ןוֿפ וליֿפַא ,ץלַא ןוֿפ טכַאמעג לּת ַא טָאה רע --

 טָאה -- ..ָאד א טָא קנַארק זיא רע לַײװ רָאנ ,טכעלש זיא רע לַײװ

 .ןרעטש ןֿפױא ןָאטעג זַײװ ַא רע

 -עג רע טָאה -- ?ףעװעלכַאטרַאֿפ וצ סנַײמ ןעוועג זיא סע --

 ךיא ,טעווערָאהעג םעד ףיוא טָאה רעוו -- םעדייא םעד טרעֿפטנע

 ?וד רעדָא

 ןבעל עצנַאג סָאד טָאה עטַאט רעד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --

 ןֿפורעגנָא ךיז שטנעלב טָאה --- ...רעדניק יד רַאֿפ רָאנ טעװערָאהעג

 רָאנ ןעוו -- קילב ןשיטָאּפש ַא םיא ןֿפרָאװעגוצ ןוא םזַאקרַאס טימ

 סעּפע טָאה זדנוא ןוֿפ ץעמע רָאנ ןעוו ,טלָאװעג סעּפע טָאה עמַאמ יד

 -ענטימ ןעד סע לע'כ :ןומזּפ ןייא רָאנ טרעהעג ךיא בָאה ,טגנַאלרַאֿפ

 ...רעדניק יד רַאֿפ ןזָאלוצרעביא סע ידּכ ,רָאנ טעברַא'כ ?ךיז טימ ןעמ

 -עג טשינ ךָאנ טָאה ריא ןוא ןברָאטשעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא --

 .עגושמ זיא סע רעוװ ,ןעז ךָאנ טע'מ .השורי יד טלייצ

 ,רעווש -- ןַאמ סַאנינ ,ןָאמ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- !רעווש ---

 רעבָא .ןַײרַא לַאג רעד ןיא ןדייר וצ ךַײא ןסיוא טשינ זיא רענייק

 טָאה רע ןעוו רָאנ טכַאמעג רעווש רעד טָאה טלעג זַא ,זיא טקַאֿפ ַא

 -זיב יד ןוֿפ סױרַא זיא רעווש רעד .,ףּתוש א רַאֿפ ןעניטרַאמ טַאהעג

 -ץרַאװש ןזיוועג זדנוא סע טָאה ןיטרַאמ ,ןָאילימ לטרעֿפ ַא טימ סענ
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 -רַאֿפ א רעווש רעד טָאה תוֿפּתוש סָאד ןכערבּפָא ןכָאנ ,סַײװ-ףיוא
 ,רענָאילימ ַא ןרָאװעג זיא ןיטרַאמ ןוא ןריול

 ?סָאד טזַײװַאב סָאװ ָאט --

 ,רחסמ וצ סיוא טשינ ךיז גיוט רעווש רעד זַא ,טזַײוװַאב סָאד --
 רע טָאה ,רעווש ןרַאֿפ טוג ןעוועג זיא ןעניטרַאמ טימ תוֿפּתוש סָאד
 טוג ןעוועג ךיוא זיא רעגיווש יד זַא ,ןסייוו רימ ,ןֿפרָאװעגקעװַא סע
 -- -- =- ןוא ,רעווש ןרַאֿפ

 ןוא ,רימ רַאֿפ טוג זיא סע סָאװ ,ןגָאז טשינ רימ ןעק רענייק ---
 ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה סע רעװ ,ןגָאז ךַײא טעװ ןילַא ןיטרַאמ
 רענָאילימ ַא ַײב וליֿפַא ?רענָאילימ ַא ןרָאװעג זיא ןיטרַאמ .רחוס
 ריא .ןברָאטשעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא ןוא ,סנדײשרַאֿפ ןעשעג ןעק
 --- --- -- ךָאנ לעװ ךיא ,רחוס רערעסעב רעד זיא סע רעוו ןעז ךָאנ טעוו

 רענייא יו ,רעביא ךיז ןעקניו רעדניק יד יו ןעזעג ֹנָאה רע
 סָאד טָאה רע ?םענעגושמ ַא ןוֿפ ןטרַאװרעד וטסנעק סָאװ :טגָאז
 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןעמענרַאֿפ טנעקעג טשינ רעמ

 ןרידיצעד ןֿפרַאד ריא טעװ ,טשינ יצ עגושמ ןיב ךיא יצ ןוא --
 ..השורי יד ןלייצרעביא טעוװ ריא יו םעד ךָאנ טשרע

 -רעביא ייז ןעמוקעגנָא לָאמַא םיא זיא סע יװ טכַײל ױזַא רָאנ
 -וקעגנָא טציא םיא זיא רעווש ױזַא ,ןַאמערָא ןַא זיא רע זַא ,ןגַײצוצ
 ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא רע .ריֿבג ַא זיא רע זַא ,ןביילג םיא ןלָאז יז ,ןעמ
 טלגיררַאֿפ ןריט עלַא -- ןַאנינ וצ ןשטנעלב ןוֿפ ,ןשטנעלב וצ ןַאליש
 -ייא יד ףיוא ןָאט קוק ַא שטָאכ טלָאװעג טָאה רע ,ןסָאלשרַאֿפ ןוא
 -רַאֿפ תועשר טימ טָאה ַאליש יד .קעװַא-טרָאֿפ רע רעדייא ךעלקינ
 ,ןקוקוצנַײרַא טלַאּפש ןייק ןבַײלב טשינ לָאז סע ,ןעגנַאהרָאֿפ יד טקור
 ןוא ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסירעג ךיז ןוא טגָאלקעג ,טנייוועג טָאה רע
 יד ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןבָאה םינכש יד זַא ,טגָאלקעג
 ,ינעשזד ןוא לקיימ עגולק יד ,רעדניק סַאנינ ,ידריוג ןוא קרַאמ עסיז
 סַאליש ,זוָאר ןוא ינעֿפ ןוא יקיד עקיטכיל יד ןוא ,רעדניק סשטנעלב
 ןעמ רעבָא ,ןדייז םוצ ןײגוצסױרַא ןסירעג יאדוװַא ךיז ןבָאה םיקיזמ
 רעד ןוא ,טנגערעג ןוא טיינשעג טָאה סע .טזָאלעג טשינ ייז טָאה
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 ןוא ןגעלעג .םייה סשטנעלב ןוֿפ ּפערט יד ףיוא ןסעזעג זיא עדייז

 יו טעיָאװעג ,זיוה סַאליש ןוֿפ עגָאלדָאּפ רעד ןיא ּפָאק ןַײז ןגָאלשעג

 רעבָא ,ַאנינ רעטכָאט ןַײז ןוֿפ ריט רעד רעטניה טנוה רענעגָאלשעג ַא

 -רעביא טָאה רע ּוו .םיא ףיוא ןעוועג םחרמ טשינ ךיז טָאה רענייק

 לָאמַא טָאה רע ּוװ ,ןינב-קירבַאֿפ םעד ןיא שזורטס רעד ?טקיטכענעג

 ןוא םיא ףיוא ןעוועג םחרמ ךיז טָאה ,קירבַאֿפ-רעדיילק ןַײז טַאהעג

 םעד ןיא ןיײגנַײרַא טֿפרַאדַאב טלָאװ רע .ךיז וצ טזָאלעגנַײרַא םיא

 -רעס ןסייה ךיז ןוא רעמיצ ןטסרעַײט םעד ןעמענ ,לעטָאה ןטסרעַײט

 זיא סָאד ביוא .ןַײװ ןוא ןסע ןטסרעַײט םעד טימ לָאמטכַאנ ַא ןריוו

 ֿבירקמ ךיז רע ףרַאד סָאװ --- השורי רעייז ןטיהּפָא ןרַאֿפ רכׂש רעד

 טָאה רע .עטַאט זיא עטַאט .טלעװ יד ןיוש זיא ױזַא רעבָא ?ןַײז

 .טכַאנ ענעי ןעוועג לחומ ןיוש ייז

 עלַאגעל יד .האווצ ןַײז ןבירשעגרעביא לָאמ ךס ַא טָאה רע

 טנעמוקָאד ןלַאגעל םעד וצ רעבָא ,טַאקָאװדַא ןַא ןבירשעג טָאה ןכַאז

 -טרעוו ענייש ענַײז עלַא .האווצ עקיטסַײג ןַײז טגיילעגוצ רע טָאה

 רע טָאה ןרָאי עלַא ךרוד סעדער ענַײז ןוֿפ ךעלרעטילֿפ עלַא ,ךעל

 ,שילגנע ףיֹוא טצעזעגרעביא סע סנטצעל טָאה רע .ןבירשעגנַײרַא

 טימ ,םיקוסּפ טימ טעװעקיּפעגנָא ,ןײטשרַאֿפ ךיוא ןלָאז ךעלקינייא יד

 יד ןלעװ סָאד -- רעדָא ,ךעלערעק טימ םיורגלימ ַא יוװ ,ןעמזירָאֿפַא

 -רַאֿפ ,סעקנישזָאר טימ ןדָאלֿפ ַא יו -- ןײטשרַאֿפ רעסעב סרעשַאנ
 ןוֿפ ןסַײר ןלעװ ייז .רעלַײמ ענעֿפָא טימ ןציז ןבַײלב ייז ןלעוו טֿפַאג

 סָאװ ,עדייז רעד זיא סָאד :ןגערֿפ ןלעװ ךעלקינייא יד ןוא ןסַאּפ ךיז

 -טנע וצ סָאװ ןבָאה טשינ ןלעװ ייז ןוא ?ךיז ןוֿפ ןבירטעג טָאה ריא

 | ,ןרעֿפ
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 -ןטרָאק ןייק טשינ יאדוװַא ןוא רעשַאנ ןייק טשינ זיא יאר לוָאּפ

 ןֿפלָאהעג טָאה רע .תמא זיא סָאד ,גנונעדרַא ביל טָאה רע .רעליּפש

 עטרינָאיסנעּפ יד ןוֿפ לעטָאה ןיא לײטרַאֿפטעברַא םעד ןריזינַאגרָא
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 -נַײא טָאה רע ,טייקנייר ןוֿפ ןקעמש ןעמונעג טָאה לעטָאה רעד ןוא

 טנעײלעגרָאֿפ טֿפָא טָאה ןײלַא רע עקַאט ;ןטנװָא-רוטלוק טריֿפעג

 ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא טלעטשַאב טָאה רע .גנוטַײצ ַא ןוֿפ ,ךוב ַא ןוֿפ

 עטלַא הרֿבח ַא זיא'ס ,תמא .ןעמליֿפ-עדנַאגַאּפָארּפ ערעייז ןקיש

 ןטימ ןיא ןֿפָאלשעגנַײא ייז ןוֿפ ךס ַא ןענַײז ,"ןיוויעב; ןוֿפ יד ,תומהב

 טרעװַאשזרַאֿפ ,ּפעק עטסוּפ ,סרעייג-קידייל .ןענעײלרָאֿפ ןַײז ןוֿפ

 רעגנִיי ךס ַא זיא רע ,תמא !םיא ףיוא ןָאט קוק ַא יז ןלָאז .גרַאװטלַא

 ץלַא ךָאנ זיא רע .טלַא רָאי קיצכעז ןוא ןַײנ טשרע זיא רע ;יײז ןוֿפ

 ןדייר ןטימ ןיא ןַײא טינ טֿפָאלש ןוא טשינ טרעװַאג ,קנַאלש ,ךיוה

 טקניטש ןוא שעוו ענעגייא ןַײז טסערּפ ןוא טשַאו רע .ןרעה רעדָא
 ,םיא רַאֿפ ץרא-ךרד עקַאט ןעמ טָאה .ערעדנַא יוװ קַאבַאט ןוֿפ טשינ

 טָאה רע ."ןיווייבש םעד ןיא רעכַאמ רעצנַאג ַא ןרָאװעג דלַאב זיא רע

 -רָאי-וינ יד ןֿפױק וצ טלעג עסַאק-לעטָאה רעד ןוֿפ ןעמוקַאב וליֿפַא

 .ןעגנוטַײצ עשידִיי רעק

 רעד ןוֿפ עקַאט ,ךוטנַײֿפ םהרֿבַא םעד טקישעגנָא חור רעד טָאה

 סע טָאה ןביוהעגנָא .לָאערטנָאמ ןיא טֿפַאשנַאמסדנַאל רענילָאמָארב

 -עק, םעד םיא ןקיש רעדניק סכוטנַײֿפ םעד .טײקשירַאנ ַא ןוֿפ ךיז

 רעד ןיא לטבירֿבוע רעד טנעייל ,ריא טניימ .סָאװ .,*רעלדָא רעדענ

 -- ןיוש ןוא ןגָאלָארקענ יד רָאנ טנעייל רע ?גנוטַײצ רעלָאערטנָאמ

 טָאה ,םייה רעד ןוֿפ גנוטַײצ ַא ןעזעג .טשינ םיא טריסערעטניא רעמ

 יד טּפַאכעגקעװַא ךוטבָארג רעד טָאה .ןָאט קוק ַא טלָאװרַאֿפ ךיז

 סטיג !גנוטַיַיצ ַא ןֿפױק וצ ךיז ןילַא הלוח טשינ טסיב וד; :גנוטַײצ

 עלַא זדנוא יווװ רעמ טגָאמרַאֿפ רע ,טנוה ןגרַאק םעד ףיוא קוק ַא רָאנ

 -רֿבוע יד ןבָאה ..."טנכערעגנַײרַא סרעמיטנגײא-לעטָאה יד ,ןעמַאזוצ

 -ימ רעגרַאק רעד, .תוליכר לסיב םעד טימ טבעלעגֿפױא סעקינלטב

 ףיוא ןלעטש ייז ךיז ןלָאז תוּכמ ליֿפ ױזַא; ,םיא ייז ןֿפור *רענָאיל

 טזָאל ןעמ .??ןָאילימ םוצ ךָאנ םיא טלעֿפ סע לֿפיװ ,גנוצ ץיּפש רעד

 יד םיא ןעמ טיג שיט םַײב ןוא גנוטַײצ ַא ןיא ןקוקנַײרַא טשינ םיא

 טָאה רֶע זַא ,טלװעַאב רע טָאה ייז ןוֿפ ןעמעוו .עיצרָאּפ עטסנעלק

 טרָאּפשעג ,טעברַאעג רֶעווש טָאה רֶע ?טלעג ןַײז טלצנערטעצ טשינ
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 זַא ןוא ?דניז ַא סָאד זיא ,ןרָאי ערעטלע יד רַאֿפ טגײלעגקעװַא ןוא

 ערעטלע יד ףיוא וליֿפַא ןסערֿפֿפױא ןוא ןשַאנֿפױא טשינ סע ליוװ רע

 סָאד םיא ןעק רעוװ ,רעדניק יד רַאֿפ ןזָאלרעביא סע ליוװ ןוא ןרָאי

 טשינ זיא ןגָאמ ַא ,ןיינ יצ ָאי ,ןגָאמ ןַײז ,ליומ ןַײז זיא'ס ?ןרעטש

 טרעוו סע סָאװ ןוא ,ןַײרַא-טגייל ןעמ סָאװ טשינ טעז ןעמ ,זָאלג ןוֿפ

 םעד טימ .,םיאנוׂש ענַײז ןבָאה ןלָאז ,ןַײרַא-טגייל ןעמ סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ...שארב ךוטנַײֿפ

 רענעי רעבָא ,טסעּפ יד יו רָאנ ןטלַא םעד ןטימעגסיוא טָאה רע

 ,לעטָאה ןוֿפ עדנַארעװ רעד ףיוא םיא ןבענ טצעזעג אקווד ךיז טָאה

 ."רעלדָא רעדענעק; םעַײנ ַא ןטלַאהרעד טָאה רע ןעוו טרֿפב

 טנַאה ןיא גנוטַײצ רעד טימ ךוטנַײֿפ רעד לָאמ ןייא ױזַא טציז

 סמענעי ןיא ןקוק טשינ וליֿפַא ליוו ,םינּפ סָאד קעװַא-טיירד רע ןוא

 ,קילב ןייא רָאנ ,קילב ַא טּפַאכעג ךָאד רע טָאה קידנליװ טשינ .טַײז

 עכעלטע ןוֿפ סַײנ ַא רעביא טֿפירשרעביא עסיורג ַא ןעזרעד ןֹוא

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ..,"קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא; :ןטלַאּפש

 לקיװרַאֿפ ַא ןבעגעג טָאה ךוטבָארג רעד ןוא .,ןענעיילוצרעביא ןזיוו

 רעד זיא עגר ןייא ןיא ןוא ,ןָאטעג גנורּפש ַא טָאה רע .גנוטַײצ יד

 לקנעב ןַײז טימ ןעמַאװצ טרעקעגרעביא ןגעלעג עשר רעטלַא

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא םיא םורַא טלעוװ עצנַאג יד -- -- -- ןוא

 -טַא; יד זַא ,טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,תויתוא יד ןוֿפ ץרַאװש םעד ןיא

 !טָארקנַאב זיא *קיֿפיסַאּפ-קיטנַאל

 טגָאזעג ךָאד ןעמ טָאה *רַאטלַארביג ןוֿפ זדלעֿפ רעד יו דילָאס;

 ,הצע ןַא ןעמ טגערֿפ עשז ןעמעוו :!*קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא; רעד ןגעוו

 טגערֿפ רָאטקערידיקנַאב םעד ?עיציטסעווניא ןַא ןכַאמ טייג ןעמ זַא

 םיא טָאה קנַאב ןַײז ןוא .ןָאטעג עקַאט ךָאד רע טָאה ױזַא ןוא .ןעמ

 -ַאב טלָאװ רע ,..דילָאס זיא *קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא; יד זַא ,טגָאזעג

 םעד ןעַײּפשנָא ןוא ,סוֿפ וצ וליֿפַא ,לָאערטנַאמ ןייק ןֿפױל טֿפרַאד

 םיא טָאה ןעמ .,ןֿפָאלעג טשינ רעבָא זיא רע .םינּפ לוֿפ ַא רָאטקעריד

 רעמַאימ רעד ןיא רָאנ ,לָאערטנָאמ ןייק טשינ .לטעב ַא ףיוא ןגָארטעג

 םיא ןבָאה םיריױטקָאד עשיטָאידיא יד ןוא .,?לָאטיּפש-יניס טנוָאמ,



 שידאנַאק 232

 ַא טסָאה וד ,ןצרַאה םוצ טשינ ךיז םענ ,*יזיא טיא קיעט; :טגָאזעג

 יײעקַאטַא-ץרַאה עדלימ

 יד זַא ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה ,לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא זיא וע ןעוו

 ןבָאה סָאװ יד זַא ,טשיװעגּפָא ןצנַאג ןיא ןיא *קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא;

 "דרויקעסנָא; יד לעיצעּפס ,תורצ עסיורג ףיוא ןענַײז טלעג טרָאד

 עקילַײװטײײצ ַא יו טלעג רעייז ןבעגעגנַײרַא ןבָאה סָאװ יד ,רע יו

 ,קעטָאּפיה ַא ףיוא טשינ ןוא גנורינָאּפעד

 -טלעוו רעד ךָאנ אקווד זַא ןעזסױרָאֿפ טנעקעג טָאה רעוו ---

 לעיר; יד ןוא ןעוועשוב ןעמענ ןטסיטַארַאּפעס יד ןלעװ גנולעטשסיוא

 יד ?"ךָארבֿפיש; ַא ןײגכרודַא טעוװו קעביווק ןיא "?סענזיב טיעטסע

 ףיוא טלעג סָאד טגרָאבעגקעװַא ןבָאה ?םימכח-קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא;

 םעד וטסנעק ,הנוק ןייק ָאטשינ זיא סע ןעוו ןוא ,ןקעטָאּפיה עטייווצ

 עטשרע יד רַאֿפ ןליֿפַא ןֿפױקרַאֿפ טשינ דנַאל קיטש סָאד רעדָא ןינב

 -עמערָא עקיטולב ןרָאװעג טכַאנ רעביא ןשטנעמ ןענַײז .קעטָאּפיה

 ןעגנַאגַאב ןענַײז ערעדנַא ,ןעניז ןוֿפ ּפָארַא ןענַײז עקינייא .טַײל

 ןביילב סָאד .עקַאטַא-ץרַאה ַא טימ ןעמוקעגּפָא זיא רע -- דרָאמנײלַא

 .תורצ טרָאּפשעגנַײא אקווד םיא טָאה לָאטיּפש ןיא ןכָאװ עכעלטע

 זיא סע זַא ,טסּוװעג ןיוש רע טָאה ,לָאטיּפש ןוֿפ סיױרַא זיא רע ןעוו

 רעייז ןבעגעגנַײרַא ןבָאה סָאװ יד רַאֿפ וליֿפַא ןבילבעג קינייוו רעייז

 זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע .ןקעטָאּפיה ףיוא טרעכיזרַאֿפ טלעג

 רע טָאה תורצ עלַא וצ .לָאערטנָאמ ןייק ןרָאֿפ וצ סָאװ ךָאנ ָאטשינ

 םיא ייז ןטלָאװ טציא -- רעדניק יד רַאֿפ ןטיה טֿפרַאדעג ךָאנ ךיז

 -קילגמוא יד וליֿפַא לַיַוװ .זיוה םיעגושמ ַא ןיא ןבעגעגנַײרַא רעכיז

 -יסַאּפ -קיטנַאלטַאש רענעטלָאשרַאֿפ רעד טימ עיציטסעווניא עכעל

 סָאד טגײלעגנַײרַא טָאה רע ."לכׂש טימ טכַאמעג; רע טָאה *קיֿפ

 ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ רעד ,עיצַארָאּפרָאק רעַײנ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא טלעג

 ןשיווצ עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד עקַאט זיא עיצַארָאּפרָאק

 זֵא ,טסּוװעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,תוֿבוח-ילעב ערעסערג יד

 -עג זיא טסולרַאֿפ ןַײז ןוא ,עיצַארָאּפרָאק רעד רעטניה טייטש רע

 ןבָאה םיאנוׂש יד רעבָא ,טקיטולב ץרַאה ןַײז ,ליטשדַאש .דוס ַא ןבילב
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 ,טלדיזעג לָאמ עלַא םיא ןבָאה עלַא .,,ןטעּפשוצּפָא סָאװ ןוֿפ טשינ

 טלָאװ ,תמא ןעוועג טלָאװ סָאד ביוא ,המשנ ןַײז זיא רַאלָאד רעד זַא

 ַאזַא ןריױלרַאֿפ רעבָא טָאה רע .תמאה-םלוע ןֿפױא ןעוועג ןיוש רע

 ףיוא-טייטש רע .ןבעל לַאמרָאנ ַא רעטַײװ טריֿפ רע ןוא ןגעמרַאֿפ

 בוטש עבלַאה ןַײז וצ-טמיור ,טעב ןַײז וצ-טעב ,לָאמ עלַא יו ,ירֿפ

 םורַא ץלַא טוט ןוא ,(רעמיצ ַא ןיא ייווצ ןעניווו "ןיווייב. רעד ןיא)

 -רַאֿפ קיטַײז ַא רַאֿפ רוקמ ַא ןענוֿפעג וליֿפַא טָאה רע ,לָאמַא יו ךיז

 -רַאֿפ םעד רַאֿפ סעדער ןטלַאה סעיצַאזינַאגרָא וצ טייג רע ,לטסניד

 ,לארׂשי ןגעוו עדער ַא טלַאה רע ןעוו .סדנָאב רַאֿפ ,ליּפַא ןטקינײא

 יוװ ,ןָא"ןעִילֿפ ןטַאטיצ יד ,םיקוסּפ יד .תורצ עלַא ןיא רע טסעגרַאֿפ

 "גַאװצ ןוא ףניֿפ טמוקַאב רע .טנרעלעג ןטכענ טשרע סע טלָאװ רע

 ןייא סנטסדנימ עדער ַא טלַאה רע ןוא עדעד ַא רַאֿפ רַאלָאד קיצ

 "נָא טשינ ןוֿפרעד רע טעװ ןָאילימ לטרעֿפ ַײרד ןייק .ךָאװ ןיא לָאמ

 -ָאד עכעלטע טימ לכיבקנַאב ַא רעדיוװ ןיוש טָאה רע רעבָא ,ןעלמַאז

 ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ךָאנ ץרוק ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ רע ביוא .,רַאל

 ןוֿפ ץלַא ןביױהעגנָא רעדיוו ןוא ּפַאש ַא ןיא טעברַא טכוזעג רע טלָאװ

 גנוטַײצ ַא ןענעייל ןטימ ןיא ןֿפערט ןעק סע ,לָאמ לייט רָאנ .בײהנָא

 ןיוש טָאה סע ,ןַאמלעדונ לקיטש ַא םלוע ןרַאֿפ ןענעײלרַאֿפ רעדָא

 -עג ףיוא-םיווש ַא םעצולּפ טָאה ,עדער ַא ןטימ ןיא וליֿפַא ןֿפָארטעג

 -ָאלשרַאֿפ רעד ןיא טּפַאלקעג טָאה רע יװ ,ענעצס יד םיא רַאֿפ ןָאט

 -צנעֿפ וצ רעטצנעֿפ ןוֿפ ןֿפָאלעג ,זיוה סרעטכָאט ןַײז ןוֿפ ריט רענעס

 יו רעדָא ,ןעגנַאהרָאֿפ יד טקוררַאֿפ ןעמ טָאה קינייוװעניא ןוא דעט

 רענייק ןוא .ןגער ןיא ןוא יינש ןיא ,ּפערט יד ףיוא ןסעזעג זיא רע

 ןעמָארטש ןרערט יד ןעמענ ...ןעוועג םחרמ טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה

 ךיז לָאז רע לֿפװ .ןעשעג זיא סָאד ןעוו ,טלָאמעד יװ ןגיוא יד ןוֿפ

 סָאד רע ןעק ,ןטלַאחקירוצ טשינ ןרערט יד רע ןעק ,ןעִימַאב טשינ

 ,ּפָאק ןיא טקַאהעגנַײרַא ךיז טלָאװ ןילק ַא יו ,ןבַײרטרַאֿפ טשינ דליב

 ןקעטש ןבילבעג םיא טלָאװ ענעצס יד יו ,לגרָאג ןיא םיא טקיטש סע

 טזַײװַאב .ןעַײּפשוצסױא טשינ ןוא ןעגנילשוצּפָארַא טשינ ,זדלַאה ןיא

 +רעדניק ענַײז רָאנ ,רַאלָאד רעד טשינ זיא המשנ ןַײז זַא ,טשינ סָאד
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 -ימ לטרעֿפ ַײרד יו רעמ רָאנ ,רַאלָאד ןייא טשינ ןרױלרַאֿפ טָאה רע

 רעד ,ןרעטשנגרָאמ רעד יװ ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טשינ זיא וע ןוא .ןָאיל

 טשינ ךיז טָאה רע .לָאערטנַאמ ןיא "קינטייטסע לעִיר,} רעטסערג

 דליֿפעש רַאטָאנ רעד ,םולב טַאקָאװדַא רעד יװ ןבעל סָאד ןעמונעג

 רעבָא ?ןיינ יצ ָאי ,ןבעל לַאמרָאנ ַא טימ ןָא-טייג רע .ערעדנַא יד ןוא

 םעד טימ ,רעדניק ענַײז ןוֿפ טֿפַאשביל יד ןרױלרַאֿפ טָאה רע סָאװ

 ַאזַא ,ָאי ,דנוו ענעֿפָא עקיביײא ןַא זיא'ס ,ןכַאמ םולש טינ רע ןעק

 יד ןַא ,ןביילג טלָאװעג טשינ םיא טָאה רענייק ןוא ,רֶע זיא עטַאט

 | ,ןבעל ץנַאג ןַײז ןענַײז רעדניק

 ךיז ןעק הרצ ַא ךָאנ ,"קותמ אצי זעמ; ןבירשעג סע טייטש יו

 טרֿפב ,ןכָאװ עכעלטע לָאטיּפש ַא ןיא ןגיל .סטוג לסיב ַא ןּפעלשכָאנ

 טקישעג םיא טָאה ןעמ .תורצוא ּפָא-טסָאק ,עקַאטַא-ץרַאה ַא טימ

 לָאטיּפש רעד טָאה .הנעט עטסעב יד זיא "יל ןיא, -- רעבָא ,תונובשח

 -ינַאגרָא-הקדצ רעשידִיי רעד וצ רעדָא טָאטש רעד וצ טדנעוועג ריז

 -סיוא ןוא ןינע םעד טשרָאֿפעגסיױא ,סױא-טזַײװ ,ןבָאה ענעי ,עיצַאז

 -רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןרױלרַאֿפ טָאה טנעיצַאּפ רעד זַא ,ןענוֿפעג

 .רעדניק עכעלגעמרַאֿפ טָאה רע רעבָא ,טגָאמ

 -עג רע טָאה ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא רע סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד

 טָאה ,סנטשרע .עטנעָאנ ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאה

 ,המקנ ַא םיא ןיא ןבָאה ןלָאז רעדניק ענעגייא יד טלָאװעג טשינ רע

 -יּפש ןַײז ףיוא ןגעלעג רע זיא לָאמ ןייא יו רעמ ?סייוו'כ ,סנטייווצ

 זַא ,העידי יד רעדניק יד טגנערב ןעמ יו ,טמולחעג ןוא טעבלָאט

 ןוֿפ ,רעקיטש ךיז ןוֿפ ןסַײר ייז ןוא ןעגנַאגעגסױא זיא עטַאט רעד

 רענש עקַאט םיא ןוֿפ תויח סָאד זיא ןטונימ עקיזָאד יד ןיא ;הטרח

 תונויער עלַא יד ,סנטירד .ןרערט יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגסיוא

 -ןֿפעלש ןוא ןשורַאב סָאװ ,תואוֿפר עלַא יד ןוֿפ ןעמוקעג רשֿפא ןענַײז

 טָאה ,סָאװ-סעּפע וצ ןעמוקעג זיא סע רָאנ יו רעבָא ,ןוורענ יד ןַײא

 תורצוא ןלָאצַאב ןזומ עקַאט ןלָאז רעדניק יד ,ןַײז םרוג טנעקעג סע

 רעד םיא ןיא טקעװעגֿפױא ךַײלג ךיז טָאה סע ןוא ,קנערק ןַײז רַאֿפ

 ףיוא ןײלַא רענייא זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ,עטַאט רעַײרטעג
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 טָאה רע זַא ,ןעגנַאגרעד ףוס-לּכ-ףוס ןענַײז ייז רעבָא ...טלעוו רעד

 ןוא ךַײר זיא עטַאט רעד זַא ,טגָאזעג טשרע וצ ןבָאה ייז .רעדניק ָאי

 זַא ,טגַײצעגרעביא ייז טָאה לָאטיּפש רעד זיב .,ןלָאצַאב ןײלַא ןעק

 טלעטשעגטסעֿפ זיא סע ןוא טשרָאֿפעגסױא יונעג סָאד טָאה ןעמ

 ןייא זיא רע ןעוו :רוציקה ,ןַאמערָא ןַא זיא עטַאט רעד זַא ,ןרָאװעג

 ַא ןבעגעג לעטָאה ןיא םיא ןעמ טָאה ,סַאג ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ לָאמ

 ןַא ןוֿפ רעמונ ַא ךיוא ןוא לָאערטנַאמ ןיא רעמונ ַא טימ עלעטעצ

 רע טָאה .סַאליש ןעוועג זיא רעמונ רעד ,ןָאֿפעלעט ןשיטָאטשרעטניה

 ןגעוו טסוװװרעד יאדווַא ךיז ןבָאה ייז ,ןֿפורוצקירוצ טלײלאעג טשינ ךיז

 רעבָא .קסּפ ןקיטכיר םעד ןבעג םיא טעוװ ַאליש יד ןוא ךָארב ןַײז

 ַײב ןעוועג זיא רע ןעוו ,טנוװָא ןיא ןֿפורעג לָאמ ַא ךָאנ םיא טָאה ןעמ

 ירֿפ רעד ןיא דלַאב ןֿפורעגּפָא ַאליש טָאה סנגרָאמ וצ ןוא .,גניטימ ַא

 שטנעלב זַא ,טגָאזעג םיא טָאה יז .לעטָאה ןיא ןֿפָארטעג ךָאנ םיא ןוא

 .ימַאימ ןייק געוו ןֿפױא זיא

 -עג ארומ טָאה רע זַא ,סיז ױזַא טדערעג םיא וצ טָאה ַאליש יד

 -םיעגושמ ַא ןיא ןרַאננַײרַא םיא טשינ טמוק שטנעלב יד יצ ,טַאה

 סָאװ ,טשינ םיא ייז ןעניגרַאֿפ ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד טניז .זיֹוה

 ןֿפרַאד טשינ גנַאל ןיוש ייז ןלעװו ,ונ .טבעלעגרעביא יז טָאה רע

 יד רעבָא ...עטיוצ ַא טמוק עקַאטַא-ץרַאה רעטשרע ןַא ךָאנ .ןטרַאװ

 ןֿפױא ןטַאט םעד ןלַאֿפעג ןוא "ןיווייב , םעד ןיא ןַײרַא זיא שטנעלב

 ןסיוו טציא ,ןגיוא עריא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט יד ןוא זדלַאה

 טָאה עטַאט רעד ןוא ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד ןעוו .תמא םעד ייז

 הׂשעמ ַא טכַארטעגסיױא רע טָאה ,םיא ףיוא סעּכ ןיא ןענַײז ייז ,ןעזעג

 לסיב ַא ייז ַײב ןעניוועג וצ ידּכ רָאנ ,השורי ַא ,ןגעמרַאֿפ ַא ןגעוו

 רע זַא ,ןעמַאמ רעד טגָאזעג טג ןרַאֿפ טָאה רע ןעוו ?תמא ,ןעזנַײא

 טציא סייוו יז ?תמא ,תמא רעד ןעוועג סע זיא ,טשינ רָאג טגָאמרַאֿפ

 טָאה ַאליש שטָאכ ןעמוקעג ,שטנעלב .יז זיא רַאֿפרעד ןוא סעּפע ךָאנ

 יד ריא רַאֿפ טגרָאבעג טָאה עטַאט רעד ןעוו .ןרָאֿפ וצ ןסירעג ךיז

 ,טנזיוט קיסַײרד ןוא ייווצ זיב רעמ ןוא רעמ ךָאנרעד ,טנזיוט קיצנַאװצ

 ,קנַאב רעד ןיא ןעגנולָאצ יד ריא רַאֿפ ןכַאמ טזומעג ךָאנרעד ןוא



 שידַאנַאק 236

 טריֿפעג ךיז טָאה טֿפעשעג סָאד ?ָאי ,ןַאמערָא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא

 סע טָאה עטַאט רעד ?ָאי ,טלעג טגרָאבעג טימ רָאנ ,עיצרעניא ןוֿפ

 גייועג טָאה עטַאט רעד .טבילגעג טשינ טָאה יז רעבָא ,טגָאזעג

 יז טָאה יו .טביילגעג טשינ ץלַא טָאה יז ןוא ןרערט ערעטיב טימ

 ױזַא שטנעמ ַא ןעד ןעק ?קיצרַאהטרַאה ןוא בָארג ױזַא ןַײז טנעקעג

 ןיא טשינ זיא רע ביוא ,טנייוועג טָאה עטַאט רעד יװ ,ןענייוו רעטיב

 -עגסיוא סע ןבָאה עדמערֿפ ןעוו ,טציא טשרע ?םעלק רעסיורג ַא

 טעוװ יז .ןגיוא יד טנֿפעעג ריא ךיז ןבָאה ,טקיטשטשַאב ןוא טשרָאֿפ

 ,ןזָאלרעד טשינ ןלעוו רעדניק יד !ןַײז לחומ טשינ לָאמ ןייק ךיז סע

 עטַאט רעד זַא ,ןַײא טציא טעז יז .טיונ ןיא ןבעל ןזומ לָאז עטַאט רעד

 םיא טָאה רענייק רָאנ ,ןכַאז ךס ַא ןיא טכערעג ןעוועג רשֿפא זיא

 ,םעד ןגעוו ןטַאט םוצ תונעט ןבָאה יז ןעק יװ ָאט ,טביילגעג טשינ

 ריא ןומ עטַאט רעד ?ןעמַאמ רעד ןוא םיא ןשיווצ ןעשעג זיא סָאװ

 ,ריא ַײב ןעניווו ןוא לָאערטנַאמ ןייק ןעמוקקירוצ טצװ רֶע זַא ,ןגָאזוצ

 טָאה יז סָאװ ,סטכעלש סָאד לא רַאֿפ סטוג טימ ןענידּפָא םיא ליוװ יז

 -ֿפיוא טָאה סָאװ יד ןעוועג לָאמ עלַא זיא יז ,הדומ זיא יז ,ןָאטעג םיא

 .ןַאליש ןוא ןַאנינ טצעהעג

 םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ןדייררעביא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע רָאנ

 סָאװ ,עיסנעּפ-רעטלע ןוֿפ רָאנ ,הקדצ ןוֿפ טשינ טבעל רע .,"ויווייב,

 טלעגנשַאט ףיוא וצ רע טנידרַאֿפ םעד ץוח .ץעזעג ןכָאנ םיא טמוק

 .טנוזעג ןצנַאג ןיא :ןגָאז ןעק ןעמ ,רעסעב ךס ַא ןיוש ךיז טליֿפ ןוא

 ,טעליב-ןַאלּפָארע ןַא ןֿפױק וצ םיא טגײלעגרָאֿפ טָאה שטנעלב

 טֿפרַאדַאב טלָאװ רע רעבָא .ךעלקינייא יד ןעז ןעמוק שטָאכ לָאז רע

 ןעוו ,דלָאג ליֿפ ױזַא ןבעגסיוא רעדניק יד ןזָאל וצ קַארסשילוה ַא ןַײז

 ליבָאמָאטױא ןַא טימ ןרָאֿפ וצ ןטייהנגעלעג טֿפָא ױזַא ךיז ןכַאמ סע

 | ...ָאטױא םעד ןריֿפ ןֿפלעה ןזיולב ןרַאֿפ ,םניחב
 טלמַאזעג ןוא טרָאּפשעג גנַאל ןבעל ַא טֶא רע .טלעוו עגדָאמ ַא

 טָאה ןוא ,רעדניק יד ןוֿפ טקעּפסער םעד ןעניוועג וצ ידּכ ,ןגעמרַאֿפ ַא

 ןעמוקעגקירוצ זיא רע זַא רָאנ .ךעלטרעווכעטש רָאנ יז ןוֿפ ןעמוקַאב

 ףיוא טשינ טרעה ןעמ ןוא סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק ַא לָאערטנָאמ ןייק
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 לרעלעט סָאד ןבעג וצ םיא טיירג ייז ןענַײז ,םיא טימ ןעקצַאצ ךיז

 טַאהעג ןבָאה רעדניק יד ?טלעוװ עקידלכׂש ַא סָאד זיא ,למיה ןוֿפ

 רעבָא טזַײװ ,ּפָאק ןֿפױא טרירעג לסיב ַא זיא רע זַא ,ןעוועג דשוח
 .עגושמ עלעּפַאק ַא זיא טלעוו יד רָאנ ,רע טשינ זַא ,סיוא

 יד ןקוקרעביא ןיא בַײרטרַאֿפטַײצ ַא ןענוֿפעג סנטצעל טָאה רע

 ןיא ןעוועג .ןטֿפעשעג עקילָאמַא ענַײז ןוֿפ תונובשח ןוא ןריפַאּפ

 -יֿפ רעד ןוֿפ סעקעט ענַײז טכַארבעג טרָאד ןוֿפ רע טָאה ,לָאעױטנָאמ

 -רעדיילק רעד ןוֿפ סעקעט עטלַא יד וליֿפַא ןוא טֿפַאשלעזעג-ץנַאנ

 -ַאּפ עטלעגרַאֿפ יד ןיא ןעוועג תונורכז ןוא תומולח ךס ַא .סענזיב

 ,סעקעט יד ןיא ןגעלעג זיא ןבעל ץנַאג ןַײז .ןריּפ

 רע :;ןגיוא יד רַאֿפ ןעלדניווש ןעמונעג םיא ןבָאה ןרעֿפיצ יד

 ףּתֹוש רעד .,ןטכַאנַײב ייווצ יוזַא .ןענעכער טנעקעג טשינ רעמ טָאה

 ,טכיל סָאד ןשעלסיוא לָאז רע ךיז טעב ןוא ךיז טקעוװ רעמיצ ןַײז וצ

 ןעמעג ךיז רע טעוװ ,ירֿפ רעד ןיא ןײטשֿפױא טעװ רע רָאנ יוװ זיג

 רע .רעֿפיצ ןדעי ןענעכערכָאנ ןוא ןקוקרעביא ןוא תונובשח יד ֹוצ

 טָאה רע .גיוא ןַא ןָאטעגוצ טשינ רעבָא ,ןֿפָאלש טגיילעג ךיז טָאה

 טימ טלדניװשַאב רענייא םיא טָאה גָאט ןייא ןיא זַא ,ןענוֿפעגסיױא

 קיצכעז ןוא ףניֿפ טרעדנוה ַײרד טָאה רָאי ַא ,טנזיוט ריֿפ ענַאנק

 -נַאװצ ןוא ייווצ ךשמב תוֿפּתוש יד ןטלַאהעגנָא טָאה רע זַא ונ .געט

 סע .געט קיסַײרד ןוא טנזיוט טכַא ןוֿפ ןל אמייק 8 סע זיא ,רָאי קיצ

 סנגעמרַאֿפ .ןלונ ליֿפ ױזַא טימ רעֿפיצ ַא ןגיוא יד רַאֿפ טלדניווש

 םיא ַײב לֿפּתוש עקיגנוצ-טַאלג סָאד טָאה עצנַאג ןענַאילימ !:עצנאג

 רע ...ןָאט סעּפע לָאערטנָאמ ןייק ןֿפױל ףכיּת זומ רע ...טנכטַאלעגוצ

 טשינ ןעק ןעמ ןוא *עיצַאטימיל; ןוֿפ ץעזעג ַא ןַארַאֿפ זיא סע ,טסיײוו

 ןייק טשינ זיא סָאד רעבָא ,רעטעּפש ןרָאי ליֿפ ױזַא ֿבוח ַא ןענָאמנַילא

 "םלועל; ..רזוח םלועל תועט ןוא ,תועט ַא זיא סָאד ,ֿבוח-סענזיב

 ןשידִיי ןכָאנ ,הרוּת-ןיד ַא ליוו רע ...עיצַאטימיל ןָא ,קיביײא --- טניימ

 -עטש ַא דָארג טָאה רע ןוא לָאערטנָאמ ןיא טלַאק טציא זיא סע .,ןיד

 ,םערָא ןקניל ןיא קיטייוו ןשיטַאמווער ַא סעּפע ןוא ןקור ןיא שינעכ

 סעּפע רעביא ןעשטשעיּפ וצ ךיז טַײצ ןייק טשינ טציא טָאה רע רעבָא
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 -ָאילימ !רעטנזיוט .ןָאק ןיא ןעייטש רעטנזיוט .קיטייוו ןשיטַאמווער ַא

 רע ,ןיינ .ןכַאז רָאּפ ַא ןקַאּפרַאֿפ ןוא ןײטשֿפױא ןיוש זומ רע !ןענ

 ףגײלּפָא טשינ טעװ רע ,ןיינ .תונובשח עלַא ןקוקרעביא רעִירֿפ זומ

 רעדניק יד ןוא ןַאלּפָארעַא ןיא תונובשח יד רעביא ןטעברַא טעװ רע

 עמַאמ יד סָאװ ,ןעזעגנַײא ןיוש ןבָאה ייז ,ןֿפלעה ןזומ ךיוא םיא ןלעוו

 טָאה "דנַײרֿפזױה; ריא סָאװ ,ןעז ייז ןלעװ טציא ,ןָאטעגּפָא םיא טָאה

 רע זיב תונובשח יד רעביא ןציז רע טעװ טכַאנ-ןוא-גָאט .ןָאטעגּפָא

 רעבָא ,ךַאוװש לסיב ַא סנטצעל זיא ץרַאה ןַײז .ןקעדֿפױא ץלַא טעוו

 .עלהֿבנג רעדעי ןיטרַאמ רעד טעװ ןעקנערקסיוא .,ןזַײא זיא ּפָאק רעד

 רָאנ םיתועט ןייק טשינ ןענַײז סָאד !?עיצַאטימימש ,עיצַאטימיל,

 יד ַײב רעײגנַײא ןַא טנַײה ךָאנ זיא ֿבנג רעד ןוא :יירעבױר ,תוֿבנג

 ןיא טימ !ּתשרי םגו תחצרה :ןבירשעג סע טייטש יװ .,רעדניק

 לוָאּפ ַײב טשינ ?ןטעלג טנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ןענעֿבנג טנַאה

 "רַאֿפ ןײטשֿפױא ףרַאד רע !םעטָא ןטצעל ןזיב ןֿפמעק טעוו רע !יָאר

 לוַײט םוצ ,ןַאלּפָארעַא ןטשרע םוצ טיירג ןַײז ןוא ןכַאז ענַײז ןקַאּפ

 ןַײז טעװ ,ונ !סייוש ןיא ךיז טדָאב רע !םערָא ןיא קיטייוו םעד טימ

 זיא קיטייו רעד .לָאערטנָאמ םעד ןיא ןליקוצּפָא לסיב ַא ךיז טוג

 ןוא ןגעלעג טלָאװ שטיווָאביל עקוװַאיּפ יד יו טקנוּפ םערָא ןיא רעבָא

 ןלזג רעד ןוא ,ןײטשֿפױא ףרַאד רע .ןגרָאװעג ןוא טעשידעג םיא

 !דלַאװעג ,דלַאװעג .םיא טגרַאװ
 יט טי טיש יטב טוב ר

 רע זַא ןטנעמַאקידעמ טימ טעּפמָאּפעגנָא ױזַא םיא טָאה רעוו

 טֿפָאלש ןוא טֿפָאלש רע !ףָאלש ןוֿפ ןסַײרסױרַא טשינ רָאג ךיז ןעק

 ןַײז ןבענ טציז ,יז טעז רע ,םיא וצ טדער שטנעלב ,טרעה רע .,טשינ

 ךָאנ ?ןעוועג ָאד זיא ישטרַא ?סָאװ יצ ,םולח ַא ןַײז זומ'ס .טעב

 רע .לָאטיּפש ַא ןיא זיא רע ,טעז רע ,ָאי ?ןעמוקעג ישטרַא זיא סָאװ

 ןייא ןיוש זיא רע ,ָאי ?ןיינ יצ ָאי ,לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא ןיוש ךָאד זיא

 .לָאטיּפש ןיא רעדיוו ןיוש זיא ןוא לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא טַאהעג לָאמ

 :עקַאטַא-ץרַאה ַא רעדיוו

 םענעגייא ןַא טלָאװעג ןבָאה רימ .ןעוועג ָאד זיא ישטרַא ,ָאי --
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 טעוו'ס .ןרָאֿפעגמײהַא זיא ישטרַא ןוא ,רעסעב ןיוש זיא סע .רעטקָאד

 -ּפָא ךיז זומ עטַאט רעד רעבָא ,רעסעב ןוא רעסעב ןרעוו ןיוש טציא

 !שֿפנ-תמגע לציּפ ןייק טשינ ,גנוגערֿפױא עטסדנימ יד טשינ .,ןטיה

 ווו ,"לוש-ןויצ ינב, רעד ןוֿפ ,טקנעדעג רע ,ָאי ?גרעבנעוועל ַײבַאר

 ?לעיצעּפס ןעמוקעג .,דילגטימ ַא זיא ישטרַא

 סָאד טנֿפע רע .טעב ןַײז ַײב רעדניק ענַײז עלַא ןיוש ןעייטש טָא

 סרעדניק יד ,ץכוילש ַא רָאנ סױרַא-טמוק סע ןוא ןגָאז וצ סעּפע ליומ

 .ליּפ ַא ןבעג םיא ליוו שטנעלב .ןרערט ענַײז ןיא ןעמיווש ןטלַאטשעג

 טלַאה ישטרַא .,ןגערֿפױא טשינ ךיז רָאט רע זַא ,םיא טנָאמרעד ַאליש

 עק ןוא תוחוּכ עלַא ןעמַאזוצ-טמענ רע ,סלופ ןַײז ףיוא רעגניֿפ ַא

 :ןצכוילש יד ןשיווצ רעטרעוו רָאּפ ַא ןעגנערבסיורַא םיוק

 ןוא טעװערָאהעג רעווש ןבעל ץנַאג ַא בָאה'כ ,ענַײמ רעדניק ---
 ןֿפױא שטנעמ ַא ...ךַײא בילוצ רָאנ סוסקול ןייק ןענוגרַאֿפ טשינ ךיז
 ..?ןיינ יצ ָאי ,רעדניק ענַײז וצ ןדייר וצ טכער ַא טָאה טעבנטיוט

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טוט ןעוועג טשינ טלָאװ יָאר לוָאּפ ביוא

 ןגעוו ןגָאז ןלָאז ערעדנַא ,טבעלרעד רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס זַא ,ןגָאז

 ןוא ןבעל ץנַאג ַא ךיז ןגעוו טגָאזעג טָאה ןיײלַא רע סָאװ ,סָאד םיא

 ,טביילגעג טשינ םיא טָאה רענייק

 ַײבַאר טכַאמעג טָאה לָאערטנָאמ ןיא רֿבק ןַײז ַײב דּפסה םעד

 טנגעגַאב רטֿפנ םעד טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ טָאה רע .גרעבנעוועל

 ןמשמ ֿבוט םש ֿבוט, רעבָא ,ימַאימ ןיא לָאטיּפש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ,םיא וצ ךיוא ןעגנַאגרעד זיא יָאר לוָאּפ ןוֿפ ןעמָאנ רעטוג רעד ,?ֿבוט

 ןעמונעג ןטלעז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיסַײלֿפ ,רעקיטסולטעברַא ןַא

 ּפַאש ןַײז ןעוו .החּפשמ ןַײז רַאֿפ טעװערָאהעג רָאנ ןוא ,עיצַאקַאוו

 ןַא .ללּכה תֿבטטל טעברַאעג רע טָאה ,ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש זיא

 ערעדנַא טקעוװעג סעדער ענַײז טימ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטנעװקָאלע
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 -עג טָאה רע סָאװ ,ליּפשַײב ןטוג םעד .טעברַא רעכעלטֿפַאשלעזעג וצ

 .רעדניק ענעטָארעג ענַײז ןיא ןעז ןעמ ןעק ,ןזיוו

 טָאה טֿפַאשנַאמסדנַאל רענילָאמָארב רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד

 ןַײז יו קיטכיצ ױזַא ןעוועג זיא יָאר לוָאּפ שטנעמ רעד זַא ,טגָאזעג

 רעד .טֿפַאשנַאמסדנַאל רעד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא ֿבתֹּכ רעקידלרעּפ

 ןגעו טדערעג טָאה סעיצַאזינַאגרָא עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רָאטקעריד

 ,ָאי ,טַײז עבלַאה ַא .טײקכעלזָאלרַאֿפ ןוא טייקכעלטקניּפ סרטֿפנ םעד

 טימ לוֿפ ןעוועג זיא *רעלדָא רעדענעקק ןיא טַײז עבלַאה עצנַאג ַא

 ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג טלעטשעגנַײרַא ןבָאה סע סָאװ ,ןגָאלָארקענ

 ערעייז ןוא רעדניק יד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא סעיצַאזינַאגרָא-סענזיב

 טנַײשעגּפָארַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טָאה יָאר לוָאּפ ןעמָאנ רעד .דנַײרֿפ

 רעכעלרע ,רענַײֿפ ַא ןַײז וצ יַאדּכ זיא סע .גנוטַײצ-טַאלב רעד ןוֿפ

 | ?ןיינ יצ ָאי ,שטנעמ רעקיטסולטעברַא ןֹוא

 יֹוזַא ךרודַא ןענַײז זיוה סשטנעלב ןיא העֿבש געט עטשרע יד

 סָאװ רעדעי ,ןשטניוו טנעקעג טשינ רעסעב ךיז טלָאװ עטַאט רעד זַא

 ןגעוו סטוג סעּפע טנָאמרעד ךיז טָאה ןַײז לֿבָא םחנמ ןעמוקעג זיא

 סָאװ שטיווָאביל ףּתוש רענעזעוועג רעד ךיוא .םענעברָאטשרַאֿפ םעד

 טציא טָאה ,םיא ןוֿפ ןטילעגנָא ךס ַא ךיז טָאה רע זַא ,ןגָאז טגעלֿפ

 -עֿפָא טימ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רעטכעט יד ןוא ,סטוג רָאנ טלייצרעד

 טלָאװ ַאטיג עקילעזטָאג יד ביוא זַא ,ןגָאז טסיירד ןעק ןעמ .רעלַײמ ענ

 ןטירד םעד ןיא רעבָא .טרָאװ טוג ַא ןענוֿפעג ךיוא יז טלָאװ ,טבעלעג

 ַא טָאה רע זַא ,ןעגנולקעגנָא לטַאקָאװדַא ןַא סעּפע טָאה העֿבש נָאט

 -גיק עלַא זַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה רע .ןענעייל יז ןעמוק ליוו ןוא האווצ

 ,ילברעד ןַײז ןלָאז ךעלקינייא ןוא רעד

 טנעיילעג טָאקָאװדַא רעד טָאה העֿבש גָאט ןטרעֿפ םעד ןיא ןוא

 עטַאט רעד .האווצ ַא יו רעמ עבמָאב ַא ןעוועג זיא סָאד .האווצ יד

 -ןוה ןביז עּפַאנק טימ לָאערטנָאמ טזָאלרַאֿפ רע זַא ,ןבירשעג טָאה

 סָאװ ,טנעצָארּפ םעד ןעמענסױרַא טשינ טעװ רע תויה .טנזיוט טרעד

 ןיוש ,טנעמוקָאד םעד ןענעייל טעװ ןעמ ןעוו ,סע טעװ ,ןסקַאוונָא טעוו

 ןעמ לָאז ןגעמרַאֿפ םעד ןוֿפ טנעצָארּפ ןעצ .רעמ רעדָא ןָאילימ ַא ןַײז
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 םיקלח עכַײלג ןיא -- טשער סָאד ,ךעלקינייא יד ןשיווצ ןלייטעצ

 .רעטכעט ירד יד וצ

 טסַאּפ סָאװ טרָאװ ַא ןעוועג זיא ןַאליש ןוֿפ עיצקַאער עטשרע יד

 םענעגייא ןַא ןגעוו טרֿפב ,םענעברָאטשרַאֿפ ַא ןגעוו ןגָאז וצ טינ

 -סיוא סע טָאה רע ,ווָא טיא דלוּפ יה; :טגָאזעג טָאה שטנעלב .,ןטַאט

 סָאװ ןקיבלעז םעד טימ טקידנערַאֿפ ןוא -- -- -- רעד ,טריֿפעג

 טשינ רָאג טָאה יז זַא ,טעילעמשטירּפ ױזַא ןעוועג זיא ַאנינ .ַאליש

 ,טגָאזעג
| 

 ןגירשעגסיוא ןבָאה רעטכעט יד זַא ,ןגָאז טשינ רעבָא ןעק ןעמ

 טָאה רע סָאװ ,שינרעטיב ןעוועג ,יאנגל ןצנַאג ןיא "ןוז רעשיטניה;

 ןעמ .גנורעדנּוװַאב ךיוא ןעוועג רעבָא ,עמַאמ יד ןוא ייז טרַאנעגּפָא

 ,גנורעדנּוװַאב סױרַא-טֿפור רַאלָאד ןָאילימ ַא ,ןֿפלעה טשינ ךיז ןעק

 רעד .דלודעגמוא ןיא רעבירַא ןיוש ןענַײז העֿבש געט עטצעל יד

 ןַײז ןטלַאהַאב טָאה רע ּוװ ,טגָאזעג טשינ וליֿפַא ךָאד טָאה רענעגושמ

 | 0 | ,רצוא

 ןקוקרעביא ,ןכַאז ענַײז ןשיוװצ ןכוז ימַאימ ןייק ןֿפָאלעג זיא ןעמ

 טַאהעג סעּפע רע טָאה רשֿפא .,ןענוֿפעג טשינ רָאג ןוא ןריּפַאּפ ענַײז

 םעד ןיא טגָאזעגנָא טַאהעג טָאה ַאנינ רעבָא ,םישובלמ ענַײז ןיא

 סָאד תויה .טַײל-עמערָא וצ ןבעגקעװַא םישובלמ יד ןלָאז ייז ,לעטָאה

 רעד וצ ןבעגעג סע ייז ןבָאה ,םישובלמ עטלַא רעייז ןעוועג ןענַיז

 ,םירוּכיש ןוא סרעּפעלש טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ ,*ימרַא ןָאשיײװלַאס;

 ןיא סעטַאמש גרעב יד ןשיװצ ןענוֿפעג טשינ סע ןבָאה ענעי ןוא

 יז זַא ןעגנוטַײצ יד ןיא טריסנָאנַא ןבָאה רעדניק יד .,רעגַאל רעייז

 םעד ןעגנערבקירוצ טעװ סָאװ םענעי רַאלָאד טנזיוט ןבעג ןלעוו

 טקוקעגרעביא רעדניק יד ןבָאה גָאט ךָאנ גָאט ,םישובלמ סנטַאט

 םעד ףיוא םינלעב טכַארבעג ןבָאה סע סָאװ ,סעטַאמש טימ גרעב

 -לַאסא רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא טָאה ףוט-לּכ-ףוס ןוא .רעטנזיוט -

 "ןזיוה רעד ןיא .ןזיוה רָאּפ ַא סנטַאט םעד טכַארבעג "ימרַא ןָאשייװ

 ןוא טנעס קיצנַאװצ ןוא ןביז עלעטַײב םעד ןיא ,עלעטַײב ַא ענעשעק
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 רעכלעוו ןיא רעבָא .קנַאב ַא ןיא לטסעק-רינָאּפעד ַא וצ לסילש ַא
 ?קנַאב

 טסָאקעג טָאה סע ,ןשרָאֿפ ןעמַאזימ ןוֿפ געט ןעמונעג טָאה סע

 .ןעגנונעדרָארַאֿפ-טכירעג ןוא ןטַאקָאװדַא רַאֿפ סרעטרעדנוה ךס ַא

 טמַארעַײטש ןוֿפ ,טכירעג ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ ַיײברעד ןעוועג ןענַײז סע

 סָאד טנֿפעעג ףוס-לּכ-ףוס טָאה ןעמ ןעוו .,לוסנָאק ןשידַאנַאק ןוֿפ ןוא

 ןוֿפ סעיצנַאטיװק-רינָאּפעד ןענוֿפעג טרָאד ןעמ טָאה ,לטסעקקנַאב

 ןעוועג טרעוו ןיוש עקַאט ןטלָאװ סָאװ ,"קיֿפיסַאּפ-קיטנַאלטַא; רעד

 .ןעוועג טרעוו סעּפע ןטלָאװ ייז ביוא ,ןָאילימ ַא

 ,זיוה םיעגושמ ַא ןיא ןצעזנַײרַא טֿפרַאדַאב םיא טָאה ןעמ ---

 .ןעמַאמ רעד וצ ןעּפעשט ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו

 ,ןגעמרַאֿפ ןַײז טימ ןדייש טנעקעג טשינ ךָאד ךיז טָאה רע --

 ,..רֿבק ןיא ןגײלנַײרַא םיא סע ןעמ ףרַאד
 ,לזמ רעטיב ַא טימ ןריובעג טרעוו ץעמע ביוא זַא ,זיא תמא רעד

 ןגָאז סָאװ .ןלײרַא רֿבק ןיא וליֿפַא ןוא רֿבק ןזיב ךָאנ םיא סע טייג

 -עג טשינ רָאג ןעמ לָאז ,לזמ ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא --+ ?ןשטנעמ

 .ןרעוו ןריוב

 ריפַאש .מ .מ

 ןגערב ןבָאה ןעמי עלַא

 ,ןגערב ןבָאה ןעמי עלַא

 ,טינ -- ןרערט ןוֿפ םי ןַײמ רָאנ

 ןגעוו ענַײמ עלַא רעביא

 ,טימ לזמ ןַיײמ רימ טימ טייג

 ,ןרעטש ןבָאה ןעלמיה עלַא

 ,ןייג --- רעיורט למיה ןַײמ רָאנ
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 רעטכעלעג ןיא וליֿפַא זַא
 .ןייוועג ליטש ןַײמ ץלַא ךיא רעה

 ןרעװ רעגנירג רימ טעוו עס ןעוו

 .טשינ ךיא סייוו --- קיטייוו ןַײמ ןיא

 .ןעמוק טעװ העש עטוג יד זיב

 .שינרעטַאמ ןוֿפ סיוא ךיא ייג

 ,ןטסיירט .ןעקניוו ןרעטש עלַא

 ּווװ טשינ טסייוו ןרעטש ןַײמ רָאנ

 ןעניֿפעג ןוא ןכוז וצ ךימ

 יור ןוא טסיירט ןעגנערב רימ ןוא

 דיסח .מ

 ׁשַא ןופ לַאפ

 טכַאנ רעסעוורָאב טימ ןוא ,זױמ ַא יו ליטש ןיב'כ

 דרע ףיוא טירטסוֿפ ַא ךוז'כ ,להק וצ שירַאנ לכיימש

 טרעהעג ךימ טָאה'מ ווו --- לָאמ ַא עבַאשז ַא גנילש

 .טכַארבעג טינ טכעש םוצ ןוא ,סױרַא יז דיל ןיא טרעה'מ

 ,דרע ןוֿפ טירטסוֿפ ַא שטָאכ ,ךיז ןוֿפ ךיז טלַאהַאב ןוא

 ,ןייטש וצ םיוק ,לָאמש ןַײז לָאז ,שטנעמ ַא ףרַאד שטנעמ ַא לַײװ

 ןיילַא זיולב ךיא טשינ ּוװ -- שטנעב ןוא ןדעי ךיא ביול

 .טרעהעגוצ ׁשַא ןוֿפ לַאֿפ ,ךיש יד סיוא-וט ךיא זיב

167 
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 ןרָאק לחר

 ...טרעקעגמוא סָאװ רָאנ ךיז בָאה ךיא

 ,הביסמ ַא ןוֿפ טרעקעגמוא סָאװ רָאנ ךיז בָאה ךיא
 ןענַאװ ןוֿפ טגערֿפ ריא
 | ? ןעמעוו ןוֿפ ןוא
 ,ןעמענ עטמעשרַאֿפ ןוֿפ הביסמ ַא ןוֿפ

 ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז יז

 ,עטַײװ םיקזזרמ ןוֿפ
 ,עטבױטשרַאֿפ סעקירטעמ ןוֿפ

 ,עטלַא תובצמ ןוֿפ

 ,רעכיב ןוֿפ רעטעלב-רעש ןוֿפ

 ,עטייזעצ ןשַא ןוֿפ
 | ,הטילּפה-תיראש יד ,ןצנַאג ַא רוד ַא ןוֿפ

 ןיילַא געוו ןטימ ןיא ייז ןזָאלעג טָאה סָאװ רוד ַא

 השוב ,הּפוח ףיוא

 .ןייגרעטנוא ףיוא ןוא

 ןטיברַאֿפ סע טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא טשינ קוליח ןייק ןיוש זיא'ס

 ,סילּתֿפנ ןוא סעשיז ,סהשמ ,סהמלש יד

 ,סעילוגרַאמ ןוא סנײטשנזלעֿפ ,סעדיורב ,סנַאמזלעֿפ יד

 ,רימַא ןב ןועדג יצ ,זעמָאג ָאינָאטנַא ,דליֿפ ןַאלַא רעטסימ ףיוא

 ייז טימ ךיז טנטָאש'ס יצ ,סנייא ץלַא ךיוא זיא סע ןוא

 .ריּפַאּפ קיטש ַא יצ הֿבצמ עֿבורח ַא

 ,תולג רעייז ןיא
 ,דנו-עג רעייז
 ןגָארטעג ייז ןבָאה'ס תוֿבישח ַא רַאֿפ סָאװ טימ ייז ןענָאמרעד
 -- דַארג ןדעי ןוֿפ ,דנַאטש ןדעי ןוֿפ ןדִיי
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 ,ןעמורק ךרד ןדעי ןטימעגסיוא ןבָאה יז
 השורי עטסרעַײט יד יו ןזָאל וצ ידּכ

 .ןעמָאנ ןטוג ,םענייר ַא

 זַיירק ןגנע ןַא ןיא טרדסעגסיוא

 ,העֿבש ןטרָאד ןעמענ יד טציא ןציז

 ,ןיײלַא ךיז ךָאנ העֿבש

 ,שינעכעדעג םענעגייא ךָאנ

 .ןַײז םענ'גייא ךָאנ

 ידרע רעקיטעקַאנ רעד ףיוא ןציז ייז

 ,למיש ןוא ביוטש ,לַאֿפּפָא ןשיווצ

 -- העירק ןסַײר ןוא

 ,רעֿפיט ןוא ץלַא רעגנעל טרעוו סיר-העירק רעדעי ןוא

 .למיה ןעיולב ןוֿפ קיטש ַא ןַײרַא-טדַײנש רע זיב

 יקסווָאכַאנעמ השמ

 רעטַאיכיסּפ רעכעלקילג רעד

 גנולייצרעד ַא ןופ טנעמגַארפ

 ,רַאונַאי ןיא ,טכַאנ רַאֿפ קיטַײרֿפ ןעוועג זיאס...

 רעקיּפס רעד .ָאידַאר טרעהעג ןוא ןסעזעג זיא גרעבנזַײא חרז

 :ךעלקריוו ןוא .םערוטשיינש ַא ךיז טבַײלק סע זַא ,טגָאזעגנָא טָאה

 רעד זיא טשרע וצ .ןעיינש ןביױהעגנָא טָאה טנוװָא ןיא רעגייז ַא ןעצ

 ןלַאֿפעג לױֿפ ןענַײז ךעלעיינש עקישטניילק :רענבירד ַא ןעוועג יינש

 ייגש רעד רעבָא זיא העש רעדעי טימ .ןעלמיה עטנקלָאװרַאֿפ יד ןוֿפ

 ךיז ייז ןבָאה ךעלדנרעטש עניילק יו .,רעטכידעג ,רעסערג ןרָאװעג

 יד ןוא רעמייב ,רעכעד עלַא טקעדַאב ןוא דרע רעד ףיוא ןזָאלעגּפָארַא

 ,ךוטקעד ןסַײװרָאלק ַא טימ דרע עצנַאג
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 ,ןגרָאמ :טגרָאזַאב ןוא טכַארטרַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא גרעבנזַײא

 ,ןעמ טָאה טדערעגּפָא .רעטקָאד םוצ ןייג רע ףרַאד ,ירֿפ ןעצ ,תבש

 טעוװ סע ביוא ,ןַײז טעוו סָאװ זיא .ןעמענ םיא טעװ רעטכָאט יד זַא

 ?רעטקָאד םוצ ןעמוקנָא רע טעװ יו ?םערוטשיינש ַא ןַײז עקַאט

 ןענַאטשעגֿפױא זיא גרעבנזַײא ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא

 ,טנעקעג טשינ רע טָאה ,ןסיורד ןוֿפ ריט יד ןענעֿפע טלָאװעג ןוא

 יז ןוא ריט יד טּפוטשעגּפָא זַײװכעלסיב רע טָאה ימ סיורג טימ

 .ךעלגעממוא ןעוועג זיא ּפערט יד ןוֿפ ןײגּפָארַא רָאנ ,טנֿפעעג בלַאה

 ןוא לֿפוש ַא ןעמונעג טָאה רע .יינש ןיא ןעקנוזעג שממ זיא ןעמ

 ,ןשָאלַאק עֿפיט ןָאטעגנָא ,ּפערט יד ןוֿפ יינש םעד טרַאשעג םַאזגנַאל

 | .ינק יד רעביא טַײװ ןעגנַאגרעד זיא יינש רעד רָאנ

 רשֿפא ,טגָאזעג ריא ןוא רעטכָאט ןַײז וצ טרינַאֿפעלעט טָאה רע

 ןענעק סָאװ ,ןליּפ ךָאנ טָאה רע .טיזיוו םעד טגײלעגּפָא ןעמ טלָאװ

 טיזיוו רעד זַא טשינ ךיוא טרַאװרעד רע .טַײצ ךָאװ ַא ףיוא ןקעלק

 לסיב ַא .ןגעק ןעוועג זיא רעטכָאט יד .העושי יד ןעגנערב םיא לָאז

 סָאװ ,םיא וצ עזַײר יד .ָאטױא ריא טימ ןעמוקעגנָא יז זיא רעטעּפש

 ףניֿפ עצנַאג טרעיודעג עקַאט טָאה ,טונימ ףניֿפ ךעלנייוועג טרעיוד

 ,ןעמוקעג זיא יז רעבָא ,טונימ קיצנַאװצ ןוא

 טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה טנעה יד ןיא ןעלֿפוש טימ סרעטעברַא

 יד וצ גנעגוצ יד ןקינײרּפָא ,יינש םעד ןעמַארוצּפָא טָאטש רעד רעביא

 רעֿפיט לָאמ ַא סָאוװ ןרָאװעג זיא יינש רעד רָאנ .רעזַײה עטַאוװירּפ

 ַא ןיא ןײגוצנַײרַא ףיוא געוו ַא ןכַאמ וצ גנַאל טרעיודעג טָאה'ס ןוא

 ןוֿפ ןענישַאמ-םַאריד .רעמַאריינש ַא ןגירק וצ ןעוועג יועווש .זיוה

 יינש ךעלגרעב טעברָאהעגנָא ןוא ןסַאג יד טקיניירעג ןבָאה טָאטש רעד

 ,ןשטנעמ ןוֿפ ּפָאק ןזיב טעמּכ ,סַאג ןוֿפ ןדנַאר יד ַײב

 ,ָאטױא סרעטכָאט רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ טָאה גרעבנזַיײא

 ןכַײלג סָאד .זיוה ןַײז ןבענ ,סַאג ןוֿפ דנַאר םַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ

 לֿפושיינש ןייק .ןעמענ םיא ןייגוצוצ רעווש רעטכָאט ןַײז ןעוועג זיא

 רעביאנגעק ןוֿפ ןכש רעד זיא קילג ריא וצ .טַאהעג טשינ יז טָאה

 .יינש םעד טרָאשעגּפָא ןוא ןענַאטשעג זיוה סגרעבנזַײא
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 רע .לֿפוש םעד ןגרָאב ןטעבעג ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 סע .יינש םעד ןרַאש ןביױהעגנָא טָאה יז ןוא ןבעגעג ןרעג ריא טָאה

 ,ורֿפ ַא רַאֿפ טרֿפב ,ןַאמ ןטנוזעג ַא רַאֿפ טעברַא ערעווש ַא ןעוועג זיא

 "ורעג זיא סייווש ַא .יינש סעלֿפוש יד ןֿפרָאװעג לענש רעבָא טָאה יז

 לקירב ןַײז ףיוא זָאלֿפליה ןענַאטשעג זיא גרעבנזַײא ,םינּפ ריא ןוֿפ ןענ

 רַאֿפ שֿפנ-רסומ שממ ךיז זיא רעטכָאט עַײרטעג ןַײז יו ,טקוקעג ןוא

 .םיא

 ,זיוה ןַײז ןוֿפ לקירב םוצ געוו ןטימ ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו

 רעד וצ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ רעמ רע טָאה

 | :רעטכָאט

 !טעברַא ַאזַא ריד רַאֿפ טשינ זיא'ס ,ףיוא-רעה --

 טָאה סָאװ ,ןַײרַא יינש ןיא לקירב ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע

 -רעד ריא וצ שינרעטַאמ סיורג טימ ןוא ,לטרַאג ןַײז רעביא טכיירגעג

 ,ייבש ןיא לָאמ עכעלטע קידנלַאֿפ ,ןעגנַאג

 ,ןגרעבנזַײא טגָאזעג ןיוועל ר"ד טָאה ,טיזיוו ַא תעב ,לָאמ ןייא

 ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא רָאנ ףרַאד רע -- האוֿפר ַא ןבעג םיא טעװ רע זַא

 -דניק ןַײז ןוֿפ ןַײזטסּוװַאברעטנוא ןַײז ןיא ָאד זיא סע סָאװ ,ץלַא םיא

 ענַײז ,ןרעטלע יד טימ ןעגנויצַאב ענַײז ,ןרָאי-טנגוי ענַײז ןוֿפ ,טייה
 ,לגידא ןעגנובעלרעביא ענעדיײשרַאֿפ

 ,טונימ רעד ןוֿפ טרימרָאֿפ טרעוו רעטקַארַאכ סנשטנעמ םעד ---
 -עהעג-טינ ןוא גנוריֿפֿפױא עקיסַאּפ-טינ ַא .ןריובעג טרעוו רע ןעוו

 ןיא שטנעמ םַײב ּפָא ךיז טֿפור דניק םוצ ןרעטלע ןוֿפ גנויצַאב עקיר

 דנַאטשוצ רעקיטציא רעד זַא ,ןַײז ןעק'ס .ןרָאי עקידרעטעּפש ענַייז
 יד ,ןרָאי-טנגוי ערעַײא ןיא ןשינעבעלרעביא ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא

 .ןעגנערבסיורַא סע טעוו האוֿפר

 -וק ףרַאד גרעבנזַײא ןעוו ,גָאט ַא טמיטשַאב טָאה רעטקָאד רעד
 -ירֿפ םענעי ףרַאד רע .רעגייז ַא טכַא םורַא --- ירֿפ רָאג םיא וצ ןעמ

 ףיוא ןגײלקעװַא םיא טעװ ןעמ ,ןעקנירט טשינ ןוא ןסע טשינ ןגרָאמ

 םעד ךָאנ טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא קנַארטעג ַא ןבעג םיא ,לטעב ַא
 רעד .ןרָאי עגנוי רָאג ענַײז ןיא ןגָארטעגרעבירָא ןרֶעו רע טֶעוו
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 רעד .םיא טימ ןַײז ןלעוװו רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןוא ןיוועל רעטקָאד

 -ןקנַארק יד ןוא רעטָאֿפ ןַײז ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ טעוו רעטקָאד

 .רעטומ ןַײז ןיא רעטסעווש

 .רעטקָאד םוצ ןעמוקעג גרעבנזַײא זיא טַײצ רעטמיטשַאב רעד וצ

 טגײלעגקעװַא ,רעמיצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא םיא טָאה ןעמ

 ןענעק טשינ לטעב ןוֿפ לָאז רע ,םיא ןדנובעגוצ ,לטעב ַא ףיוא םיא

 קנַארטעג סָאד .טײקיסילֿפ זָאלג עבלַאה ַא ןבעגעג ןוא ,ןלַאֿפּפָארַא

 םורַא טונימ ןצפוֿפ ַא ןיא .טַאהעג טשינ םעט ןלעיצעּפס ןייק טָאה

 ךיז רַאֿפ טָאה רע ןוא םיא טלדניווש ּפָאק רעד ןַא ,טליֿפױעד רע טָאה

 -למרַאי ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ דליב סָאד ןעזרעד

 ,ּפָאק ןֿפױא עק
 :ןדייר ןעמונעג לוק ןֿפױא ןוא ןענייוו ןבױהעגנָא טָאה גרעבנזַײא

 וד זַא סייו'כ !ריד ןגעק טקידניזעג בָאה'כ ,עטַאט ,עטַאט --

 טקישעג רימ טסָאה וד ןעוו ,רימ טימ ןדירֿפוצ טשינ ןעוועג טסיב

 רימ טסגעלֿפ וד .ןייג טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,רָאי ףניֿפ וצ רדח ןיא

 ןגירשעג ןוא לטנעה ןרַאֿפ טּפעלשעג ךימ טסָאה וד ױזַא יו ,ןלייצרעד

 ןסקַאװסיױא ךיא לעװ ,רדח ןיא ןייג טשינ לעוװ ךיא ביוא :רימ ףיוא

 -עג ךיא ןיב .הכרב ַא ןכַאמ ןוא ןענװַאד ןענעק טשינ לעוו'כ ,יוג ַא

 ןסקַאװעגרעטנוא ןיב ךיא ןעוו .ןעגנַאגעג רדח ןיא טייהרענעגנוווצ

 טימ ןעמונעג ךימ וטסָאה ,י"שר טימ שמוח טנרעלעג ןיוש בָאה ןוא

 עקידרעטניוו יד ןיא .תוינשמ ןענרעל וצ ,ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ךיז

 רעטנוא ןוֿפ סױרַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה'ס ןעוו ,סנגרָאמירֿפ עִירֿפ

 טימ ןייג ןוא ןײטשֿפױא טזומעג ךיא בָאה ,ערדלָאק רעמערַאוו רעד

 יד ןוא למיה ןיא ןענַאטשעג ךָאנ זיא הנֿבל יד ,שרדמ-תיב ןיא ריד

 -ייוו ןעוועג ןענַײז ןסַאג יד ןיא .ןעלקנוט ןעמונעג ןיוש ןבָאה ןרעטש

 ,טכַאמרַאֿפ ןעוועג ךָאנ ןענַײז רעזַיײה יד ןוֿפ סנדָאל יד .ןשטנעמ קינ

 -נַאגעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רעזַײה ענלצנייא ןוֿפ

 -עג טָאה סיֿפ יד רעטנוא .שרדמ-תיב ןיא -- געוו ןקיבלעז םעד ןעג
 ךיז ןגעלֿפ סעצנָאװ יד ,דרָאב עגנַאל ןַײד .טסָארֿפ רעד טעּפירקס

 זָאנ יד ןוא ןרעיוא ענַײמ ןבַײר געלֿפ ךיא .טסָארֿפ טימ ןקעדָאב
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 ,שרדמ-תיב םוצ ןעגנַאגרעד רימ ןענַײז ױזַא .ןעמערַאװרעד וצ ייז

 ןענַײז ייז ןוֿפ עקינייא ןוא ןדִיי ןינמ ַא ַײב ןעוועג ןיוש ןענַײז סע ווו

 -ייא טלייצרעד ןבָאה ייז ,טמערַאװעג ךיז ןוא ןוויוא םַײב ןענַאטשעג

 -קעװַא ךיז טָאה ֿבר רעד .תויׂשעמ עשילרעטסיוא ןטייווצ םעד רענ

 -רַאֿפ קיניוו רעייז בָאה ךיא --- תוינשמ קרּפ םעד ןענרעל טצעזעג

 ןַיײמ ...ךיז ןיא ,ליטש ןסעזעג רעבָא ןיב --- ןענרעל סֿבר ןוֿפ ןענַאטש

 טגעקעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו .רעמורֿפ ַא רעייז ןעוועג זיא עטַאט

 ךימ טָאה עטַאט רעד ןוא ןענוװַאד גָאט ןדעי טזומעג ךיא בָאה .ןענווַאד

 סע געלֿפ ךיא .םוי םעד טגָאזעג קיטכיר בָאה ךיא יצ ,טרילָארטנָאק

 עטַאט רעד רימ טָאה לָאמ לייט .ךס ַא ןּפיהרעביא ןוא רוציקב ןכַאמ

 ןענװַאד וצ ,ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא גָאט ןקידעכָאװ ַא ןיא ןעמונעג

 ַא -- דיגמ ַא טנשרדעג טָאה ֿבירעמ ןוא החנמ ןשיווצ :ֿבירעמ-החנמ

 ,םיטש רעקידנעגנילק ַא טימ ןוא דרָאב רעטיור ,רעגנַאל ַא טימ דיי

 טקיטומרעד רעטקָאד רעֶד טָאה -- !טלייצרעד ,טלייצרעד --

 .ןגרעבנזַײא

 :רעטרעוו סדיגמ םעד טצעזעגרָאֿפ טָאה רע ןוא

 ,תמאה:-םלוע םוצ ןטיירג ןבעל עצנַאג סָאד ךיז ףרַאד ןעמ;2 --

 זיא סע .ןעמוקרעביא ףרַאד ןעמ סָאװ ,רקשה-םלוע רעד רָאנ זיא ָאד

 רעד ףיוא ןעמוקוצנָא ידּכ ,ןייגכרוד רָאנ ףרַאד ןעמ סָאװ ,רודזורּפ ַא

 יד ,םיקידצ יד רַאֿפ ןדע-ןג ַא ןַארַאֿפ זיא ןטרָאד ,טלעוו רעקידתמא

 ,םיעשר רַאֿפ ,עקידניז יד רַאֿפ םונהיג א ןוא ,ןשטנעמ עכעלטנרָא

 עטסעב יד ףיוא ןציז ןדִיי יד .סטוג סָאד לַא ןוֿפ ָאד זיא ןדעדןג ןיא

 ייז ,םיתילט ןוא ןעלטיק ןיא ןָאטעגנָא ןציז ייז .ןענרעל ןוא ןלוטש

 -סעב יד ,ןטָאּפמָאק ,שיֿפ ,רבה-רוש ןוֿפ שיײלֿפ :עטסעב סָאד ןוֿפ ןסע

 ַײב טשינ ןעייג סָאװ יד ,םיעשר יד ,עמורֿפ-טינ יד .ןעקנַארטעג עט

 ,םונהיג ןיא ןציז ,הרוּת רעקילייה רעד ןוֿפ םיכרד יד ןיא ןבעל רעייז

 ןיא ייז טָארב ןעמ ןוא רעטיר ענרעזַײא טימ טרָאד ייז טסלימש ןעמ

 דוֿבּכ ּפָא-טיג !םורֿפ ,ןדִיי ,עשז טַײז .עלָאמס רעקידנענערב רעסעֿפ

 רַאֿפ הליחמ 'ג טעב ?ןַאמערָא םעד טֿפלעה ןוא םלוע-לשדונובר םעד

 .."קידניז זיא רענייא רעדעי לַײװ ...טוט ריא סָאװ ,דניז יִד
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 רעכַאמצימ .ש

 טכיל ןּפָארט ןייק

 ,רעצנַאג רעד ,טלעוו רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא

 ,שיורעג ןקיסַאג ,ןשטנעמ ןוֿפ טַײװ

 ,טרעצנַאּפעגנָא ,רעבָארג ַא ,טיוה ַא ןיא

 ,זיוה ןַײז ןיא ןסָאלשרַאֿפ ךיז רע טציז

 ,רעטצנעֿפ ןַײז ךרוד טשינ טכיירגרעד טכיל ןּפָארט ןייק
 .ןַארַאֿפ טשינ לטלעּפש ןייק זיא ץעגרע לַײװ
 -- עטסנעש סָאד םיא רַאֿפ זיא ענייש סָאד לַא ןוֿפ

 .ןַארקע םענעדַײז ףיוא ליּפשנרַאנ יד

 ,ןבעגרַאֿפ ,טַײצ יד סיז םיא טכַאמ סָאװ רעד ןוא

 ,טלעטשרַאֿפ ץל ַא יו ,עדמערֿפ רעדיילק ןיא ןוא

 ןבעל סָאד ךַײלג ןדנעװשרַאֿפ ךַײלג עדייב ןוא

 ,טלעוו רעטרַאנעגּפָא ,רעטסוּפ ַא ןיא

 גרעבנעזָאר .ל

 ..+ סייוו ךיא ןוא

 ,רעטנוא-טייג ןוז יד יו ,ךיא עז

 ,טײגרַאֿפ גָאט רעד יו ,ךיא עז
 ,ךעלטַײד ןוא רָאלק ךיא ײטשרַאֿפ ןַאד
 ,,,טַײטַאב רָאג ןבעל ןַײמ סָאװ

 ,רעדלעוו ןוא גרעברעַײֿפ יד עז'כ

 ; ןַײא ךיז ןוז יד טקנוט סע ּווװ
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 ,ןברַאֿפ עלעה ,עטיור יד עז'כ

 ...ןַיײשנענוז םעד ןוֿפ ןעמַאלֿפ

 ,ןורתּפ רעד רימ ךיז טקעלּפטנַא ןַאד

 ,ץרַאה ןַײמ ןוֿפ ,טנגוי ןַײמ ןוֿפ

 ,ןעמוק טעוו טכַאנ יד ,סייוו ךיא ןוא

 ...ץרַאװש ןיא טליהעג ,טכַאנ יד ,ָא
119 

 ריאי שיא

 םעלק ןיא

 ? טכַאנ רעד ןוֿפ טסיוו ןיא ,ןגער ןיד ,וטסנייוו סָאװ

 ? טכַאלש ַא ןיא ןוז ַא ןרױלרַאֿפ ןעד וטסָאה

 ןייבעג ןוא ךרַאמ ןַײד טרעסעמעג ךיוא טָאג טָאה

 ? ןַײּפ ןוֿפ ןגָאנ טימ ,ןַײזטסּוװַאב-ףלח טימ

 ? רעצ ןוֿפ רעמָאי ןיא ,טניוו ,וטסעיָאװ סָאװ

 ?רַאה -- ךיד טרעדלַײלשעג ןועגש ןיא טָאה יצ

 ,ּפָאצ ןוֿפ רעטעלב םיא טסּפוצ ,למייב סָאד טסרעביוש

 .ּפָאק םענוֿפ רָאה ןסַײר םילֿבַא עטריװרַאֿפ יו

 -- טניוו דליוו ,ןגער ןיד -- עדייב סָאד ריא טגָאלק יצ

 - ?דנילב זיא הריצי ןוא למיה רעד זיא ביוט לַײוװ

 ,טמיילעג --- םמוד רעד : שירַאנ ,ךיא בָאה טניימעג

 ,טמעלקרַאֿפ םירוסי ןיא --- לדמעז רעדעי ,ךיא יו ,רָאג
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 ,טיהעגפיוא טוג ךיז טָאה טייקכעלמיטסקלָאפ עשידַיי ּוװ טָאטש יד ,לָאערטנָאמ
 ןבעלנעמַאזוצ-רעקלעפ רעדַאנַאק ןכרוד טרעכַײרַאב

 ןענורטנא גנאגרעטנוא ןוצ



 ךיפַאש .מ מ

 עטַאמש ַא -- רעטכיד ַא

 ,קינַײשט םעד טלעטשעגֿפױא בָאה'כ

 ...ייט לזעלג ַא -- ברַאטש ךיא

 ,לצעק ַא טרעטַאמעג זַײוװדניק בָאה'כ

 יו ךָאנ טנַיײה רימ סע טוט זיא

 ?טרעטַאמעג לצעק סָאד בָאה'כ ױזַא יו

 ,רעמ טשינ ךימ טגערֿפ רעסעב ,יוא

 -- ןטֿפול רעד ןיא ץלַא סע ןֿפרָאװעג

 .דרע'רד וצ ןגיוצעג סע טָאה'ס רָאנ

 ישיגַארט טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ליּפש יד

 ,זיולב לצעק ןרַאֿפ טשינ ןוא

 טלָאמעד טניז ןיוש זיא לצעק סָאד

 ,סױרַא טשינ ץרַאה ןַײמ ןוֿפ ,רימ ןוֿפ

 ךעלטימעג קעװַא ךימ ץעז ךיא זַא
 --- ךוב ַא יצ ייט לזעלג ַא טימ

 לצעק סָאד דלַאב ךיא עזרעד
 .1 ךורקס ַא רעביא רימ טייג עס ןוא

 רעבוב ,ןגָאז רימָאל ,ןַײז געמ עס

 + =- ןיײלַא גַײװצנעזָאר יצ

 .טפושיייטכתאזקנאטציניפ

 ,רענייב יד רעביא רעטיצ ַא1
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 השוב ןוֿפ טסקַאוװ סָאװ קיטייוו ַא
 .ןײגרַאֿפ טשינ ,סױא-טזַײוװ ,לָאמ ןייק ןעק

 ,ריד טֿפַאשרַאֿפ רענעי סָאװ ,קיטייוו רעד

 ,גָאלק ַאזַא טשינ רָאג זיא

 ךיד טסלַאֿפַאב ןיילַא וד ןעוו יו

 .גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 ,ןגױלֿפרַאֿפ טַײװ ןיוש זיא גָאט רעד

 ,ןַײא םיא טלקיוו לּפענ ַא

 -- ערדלָאק ערעווש ַא יו ױזַא

 .ןַײּפ טימ ןָא ךָאנ ךימ טליֿפ רע רָאנ
 ןבַיײרש וצ הזעה ַא רשֿפא זיא'ס

 ,דניצַא ןוא טנַײה ךעלעצעק ןגעוו
 ,םירצמ ן'יוו ,טולב זיא רעסַאװ סָאד ןעוו
 .טניוו רעד לוֿפ זיא םס-טיוט טימ ןוא

 ,לחומ לָאמ טנזיוט רימ עשז טַײז זיא

 .זייב ןייק טניימעג טשינ בָאה ךיא
 ,עטַאמש ַא -- רעטכיד ַא ךיא ןיב ,ונ

 ,סיירג יד לצעק ַא זיא דיל ןַײמ

 יקסנַארימ ץרּפ

 רעניימ לגניי

 ןרָאװרעד טינ ןוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ

 ,ןַײז טסלָאז וד ,רענַײמ לגנַיי ,ךיא ליוו

 ,1 ןרָאמָאכומ עלעג ןענַײז געטטסברַאה ענַײמ

 .ןיײשנרעטש רעיולב ןענַײז געט-יײמ ענַײד

 .ןעגנַאלש עקיטפיג 1
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 ,עלדָאי עקיטעמוא ,עטלַא ןַא ןיב'כ

 ,םיױבלּפַאצ רעקנַאלש ,רעגנוי ַא -- וד

 .ןעלדָאנ עקידעכעטש ןענַײז סנטכענ ענַײמ

 ,םיורט ןַײמ ןוֿפ ןּפסָאנק ןענַײז סנגרָאמ ענַײד

 ,רעכעה ,רעכעה ,רעכעה ףיוא ּפָאק םעד בייה

 ;טנעה ענַײד ןעלגילֿפ יו טײרּפשעצ ןוא

 ,רעכעװשרַאֿפ ןוא ןלזג רעד ,שטַײד רעד טָאה'ס

 .טנערברַאֿפ םַאלֿפ ַא ןיא ןעלגילֿפ ענַײמ

 ,ןטַאט ןעמורֿפ ןַײמ ןוֿפ ןעמָאנ םעד טסגָארט

 .טבעלרעד טינ טָאה ןעז טייקנייש ןַײד סָאװ

 ןטַאררַאֿפ טינ טסלָאז ,םשה ןעמל .עז

 .טּפעלשרעד רעהַא םייה ןוֿפ בָאה'כ סָאװ ץלַא

 ,ןשטַיײב ןוא טכענ עכַאװ יד ךימ ןשטַײב'ס

 .ליוק ףיוא ךימ ןטָארב ןוא ךימ ןענערב

 ,ןשטַײטרַאֿפ ריד ךיא ףרַאד רעדיל ענַײמ

 ,ליומ ןַײד ןיא טינ טגנילק שידַיי ןַײמ לַײװ

 ןרָאװעג טינ ןוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ

 ןַײז טסלָאז וד ,רענַײמ לגנִיי ,ךיא ליוו

 ,ןרָאד ןקידנענערב ןוֿפ קנוֿפ ַא יו

 .ןַיײװו ןטשטנעבעג ןוֿפ ןּפָארט ַא יו

 רעטיצ ןליטש ןיא ריד רעביא ךיא ביג

 .םהה םימי ןוֿפ תומולח יד

 רעטיה רעד ַײז ,שרוי רעַײרט רעד ַײז

 ,םייה רעטנערברַאֿפ רעקיטכענ ןַײמ ןוֿפ



 2597 ןענורטנא גנַאגרעטנוא ןֹופ

 רעפיז בקעי

 דליב עתמא סָאד

 תומוא יד ןוֿפ ערעטעב יד ןגעוו גנולייצרעד

 זיוה ןוֿפ סיױרַא טשינ געט עכעלטע ןיוש זיא יקצינזוק חלג רעד

 המוהמ יד טניז לַײװ ,ןעזעג טשינ ןַײש עקיטכיל יד שממ טָאה ןוא

 ןייגרעביא ןביוהעגנָא טָאה לטעטש סָאד טניז ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה

 -צנעֿפ יד ןוֿפ ןרָאטש יד טזָאלעגּפָארַא רע טָאה ,טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ

 טָאה ןסיש סָאד ןעוו וליֿפַא ןבײהֿפױא טווורּפעג טשינ ייז ןוא רעט

 סָאװ ץלַא וצ קיטליגכַײלג ןצנַאג ןיא ןרָאװעג זיא רע .טרעהעגֿפױא

 ןֿפױא ןגעלעג רע זיא רעטעַײטרַאֿפ ַא .םיא םורַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 רעד ףיוא ןגיוא עקיזָאלג טימ טצָאלגעג ןוא שיטבײרש ןַײז ןבענ ליד

 : .רעביאנגעקַא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,עוטַאטס-סוזעי

 -עגרָאֿפ טָאה ,לָאטשירק ןקיטכיזכרוד ןוֿפ ,עסַײױװ ַא ,עוטַאטס יד

 לדרעב עטקיציּפשרַאֿפ סָאד ;םלצ םוצ טלגָאנעגוצ ןסוזעי טלעטש

 ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןוא ,טסורב רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא ןוא טזָאלעגכָאנ

 -רעק לייט ןטשרעבייא םעד ןבעגעגוצ ןבָאה ,ןֿפרָאװעצ קידנרעטַאלֿפ

 ךיז לעװ ךיא; :טײקנסיברַאֿפ עמוטש ַא ,טיײקיצַָארט ַא סעּפע רעּפ
 | ,"ןבעגרעטנוא טשינ סנייא ץלַא

 -ַאטס רעד ןוֿפ ןטלַאהעג קרַאטש רעייז לָאמ עלַא טָאה יקצינזוק

 -סיוא ידּכ ,רָאטּפלוקס ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןעניֿפעגסױא טלָאװעג ןוא עוט

 -עג רעתמא רעד וצ ןֿפערטוצ ןרַאֿפ גנורעדנּוװַאב ןַײז םיא ןקירדוצ

 עקַאט טָאה ױזַא זַא ,טביילגעג טָאה רע .רעזיילרעד םענוֿפ טלַאטש

 טָאה רע .ןטונימ עטצעל יד ןיא רעטקיציירקעג רעד ןליֿפ טֿפרַאדעג

 ןוֿפ ןוא ןרעטש ןֿפױא שטיינק םענדָאמ םעד ןוֿפ טנעײלעגסױרַא סע

 -מױשרַאֿפ יד םורַא לכיימש-לוטיב ןקידרעווילג ןקיטנעק םיוק םעד

 ;ןדירֿפוצ ןעוועג טשינ יקצינזוק רעבָא זיא ךַאז ןייא טימ .ןּפיל עט

 טסורב רעד ףיוא סנּפָארטטולב יד ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טשינ טָאה רע
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 םיא ךיז טָאה'ס .טנעה ןוא סיֿפ עטעשטרָאקעגֿפױנוצ יד ףיוא ןוא

 ןוא דליב םענוֿפ טײקצנַאג רעד ןרעטש ןקעלֿפטולב יד זַא ,טכַאדעג

 .ןרעדָא ענעגיױוצעגנָא יד ןוֿפ לּפַאצ ןקידתונשקע םעד ןכעװשרַאֿפ

 -עג טשינ ןיוש רע טָאה ,רַאנימעס ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו

 ןסוזעי טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה עכלעוו ,סרערעל יד ןגָארטרַאֿפ טנעק

 טלָאװעג טָאה רע .,ליוו'מ סָאוװ ןָאט ךיז טימ טזָאל סָאװ ,לכעבענ ַא יו

 שינעעשעג עדעי ןייגוצנגעקטנַא ןטיירג ַא ,ןצלָאטש ַא רַאה םעד ןעז

 טָאה רע ןעוו ,ןעזעג ַאזַא םיא טָאה רע ;טײקנסָאלשטנַא רעקיטומ טימ

 סרעלדנעה יד ןבַײרטסױרַא ןוֿפ דליב סָאד ןלעטשרָאֿפ טלָאװעג ךיז

 יד טימ ךיז ןענעגעזעג ןטצעל םַײב ךיוא ױזַא ןוא שדקמה:תיב ןוֿפ

 ךיז טָאה רערָאלק ץלַא ,ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ ןוא ;םידימלּת

 ןטשרע םוצ .טלַאטשעג סוזעי ענעגייא ןַײז טליישעגסיוא םיא רַאֿפ

 לַײװ .ןויסנ ַא רַאֿפ ,תוסרוקיּפַא רַאֿפ ןעמונעגנָא ןליֿפַא סע רע טָאה

 ןעײגרַאֿפ סָאװ עקילייה ןעזעג ץלַא רע טָאה ןלַאֿפעג זיא קילב ןַײז ּווו

 -עגסיוא-טיוט יד ןוא רעמינּפ עטמירקרַאֿפ יד ;ןַײּפ ןסיורג ןיא ךיז

 -עג ַא ןקעוורעד םיא ןיא ןגעלֿפ עטקילײהרַאֿפ יד ןוֿפ ןגיוא ענעשָאל

 -ליב עקילייה עירעס יד ;טײקנרױלרַאֿפ ןוא טיײקיטכעמנָא ןוֿפ ליֿפ

 ףיט םיא ןבָאה ,עטָאגלָאג רעד וצ גנַאג סעסוזעי ןזַײװ סָאװ ,רעד

 -ֿפליה רעד טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טשינ רעבָא טָאה רע --- טרירעג

 ןָאלטומ ױזַא טָא ?ןוז סטָאג סָאד זיא; יז ןוֿפ טעייוו סָאװ טייקיזָאל

 יד טָא .."?טייהשטגעמ רעד רַאֿפ םירוסי יד ןעמונעגֿפױא רע טָאה

 -עג טָאה רע .טרעטַאמעג ןוא טקינַײּפעג רעווש םיא ןבָאה תוֿבשחמ

 ךיז ןוא סיֿפ יד רעטניה ןוֿפ ריֿפַא םיא ךיז טשטילג ץלַא זַא ,טליֿפ

 םיא טָאה רעבָא רענעי .ּפוקסיב ןרַאֿפ יודיוו טימ ןעװעטַאר טווורּפעג

 זיא'ס ,ןוז ןייײמ; :טסיירטעג טשינ ןוא הֿבושת ַא ןבעגעגסױרַא זיולב

 רעוו .שינעעשעג ןסיורג םעד ןוֿפ ןַײשּפָא רעטַאמ ַא זיולב דליב סָאד

 טשינ סע ןעק רע שטָאכ ,דליב עתמא סָאד טעז רעד ,הכוז זיא'ס

 .."ןבַאמכָאנ

 חלג רעד ןרָאװעג זיא ןוא רַאנימעס םעד טזָאלרַאֿפ טָאה רע ןעוו

 ךָאנ קנַאדעג רעד םיא טָאה ,לטעטשמייה ןַײז ןוֿפ רעטסיולק םעניא
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 רע טגעלֿפ טכענ עצנַאג .טרעמעג ךיז ןבָאה תוקֿפס ;טקינַײּפעג רעמ

 -עג טשינ ןוא עלעקזַײה ןסַײװ ןַײז רַאֿפ עדנַארעװ רעד ףיוא ןגילּפָא

 ןעמונעגנַײא סע ןעמ טָאה טיײקיזָאלטומ ַאזַא טימ; :ןײטשרַאֿפ טנעק

 טָאה תולֿפש ַאזא טימ ?ןסוינָארטעּפ ןוא ןַאקענעס ןעמוקעגַײב ,םיור

 -וקעגַײב ייז ןוא רעדנעל עשינדייה יד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא סע ןעמ

 "..?ןעמ
 םעד ןוא ןעשעג זיא תועט רעסיורג ַא סעּפע זַא ,שרעדנַא טשינ |

 ןיא רָאג ןעמ טײטשרַאֿפ -- רעזיילרעד ַא ;שטנעמ-טָאג ןוֿפ דוס ןצנַאג

 ..שלַאֿפ ןצנַאג

 -- טַאהעג טשינ רע טָאה םעד טימ ןֿפָא ןעמוקוצסױרַא טומ ןייק

 ןיא טכוזעג ןוא ןשטנעמ ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה

 שינירג ףיוא ןַײטַאל ןוֿפ ןטסקעט יד קידנכַײלגרַאֿפ ,םירֿפס עטלַא

 טרָאװ קידתמא ןַא ָאד ייז ַײב זיא רשֿפא, .שינַאיוװָאלס וליֿפַא ןוא

 -מערֿפ רעד רַאֿפ דחּפ םעד ךיז ןיא טֿפמעקַאב רע טָאה -- "םעד ןגעוו

 ,דליב סָאד ,ןֿפלָאהעג טשינ ץלַא רעבָא טָאה'ס ,טײקיזָאלטָאג רעד

 -עלױהרַאֿפ ךָאנ ןטעמרַאּפ עטלַא יד ךרוד זיא טכוזעג טָאה רע סָאװ

 םוש ןייק ןיא ןיוש זיא רע ,רעמ ךָאנ .ןרָאװעג רעטלּפענרַאֿפ ןוא רענ

 טליישעג םיא סע טָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ,ןעוועג רעכיז טינ דליב

 טסרַאנ ןוא ךיז וטסעשטומ סָאװק :ןעמַאק עקידרעַײֿפ טימ חומ םעד

 שטָאכ בעל !גָאט ַא בעל ןוא עגָאט יד קעווַא-ףרַאװ רעסעב ?ערעדנַא

 ,ךָאד וטסעז ,ןילַא רַאה רעד ...םירֿבא עלַא טימ שטנעמ רעדעי יו

 === -- -- ןוא ןרױלרַאֿפ ןעוועג ןטונימ עטצעל יד ןיא זיא

 לטעטש ןיא ,יקצינזוק חלג רעד ,טכעלש רעייז ןטלַאהעג טָאה רע

 ,םיא טימ קיטַאלג טשינ זיא סעּפע זַא ,טסעומשעג ןיוש ןעמ טָאה

 טלקָאשעג ! סענַאשטשעימ יד ןבָאה --- "ךיז ףיוא ליֿפ וצ טלעטש רע;

 ,ּפעק יד טימ

 רע ?םיא טלעֿפ סָאװ ?זדנוא יב ָאד םיא טלעֿפ סָאװ ןואא ---

 ןיא רָאג ךיז רע טשימ ,עדערעשץשי יד ןויֿפ קִיור טנעקעג ךָאד טלָאװ

 .סרעגריב ,עשיטָאטש 1
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 -יטש ןוא טרעטיצעג ענַײז םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ...סעגַארֿפ עכיוה יד

 -ָאֿפ רעד ןיא ןעמוקעג זיא סנ רעד ןוא ;סנ ַא ףיוא טֿפָאהעג טייהרעל

 -עג ןיוש רערָאלק םיא טָאה סָאװ ,ּפוקסיב םענוֿפ ווירב ַא ןוֿפ םער

 ףרַאד'מ ,שיײלֿפ ןוא טולב ןיא סרעודנוא דליב סָאד זיא'ס; :ןבירש

 טשינ זיא ,ןוז ןַײמ ,ןבעל ןוא :ןבעל ןיא ןכוז ןוא קידעבעל ןטלַאה סע

 ",,,קיטלַאטשעג-ןייא

 ןיא ןוא ןעקנַאדעג ענַײז ןיא רערעכיז טליֿפרעד ךיז רע טָאה

 סע טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .תוסרוקיּפַא רַאֿפ ארומ יד ןֿפרָאװרַאֿפ ןצנַאג

 שיײלֿפ ןַײז טימ דליב ןַײז ןדיילקוצנָא עיסימ עקיליײה ַא יו טליֿפרעד

 ,קיטכיזרַאֿפ ןטשרע םוצ רע טָאה ןעגנוקידיירּפ ענַײז ןיא ,טולב ןוא

 ץנַאלג םעניא .םעד ףיוא ןזיוועגנָא רערָאלק ןוא רענעֿפָא רעטעּפש

 זַא ,טליֿפעג רֶע טָאה ךיז ןרעהנַײא ןטגנערטשעגנָא ןוא ןגיוא יד ןוֿפ

 רָאנ .טקַיורַאב ןצנַאג ןיא ןיוש םיא טָאה סָאד .סע טמענ םלוע םעד

 ןוֿפ דילגטימ ַא ,יקסנישוקס ןַאי ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא טקרַאטשעג

 טָאה ,דנַאלרעטָאֿפ סָאד ןעַײרֿפַאב וצ עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג רעד

 :טקרעמַאב קיטַײז לָאמ ַא םיא

 -גוא ריא טֿפלעה תושרד ערעַײא טימ .לרעטָאֿפ ,טסייוו ריא ---

 ...קיצָארט ןוא ,לרעטָאֿפ ,ךעלגעווַאב זיא ןבעל ...ךַאז רעזד

 ךיז רעבָא ,גנודניברַאֿפ יד ןעזעג רָאלק טשינ וליֿפַא טָאה רע

 ,ןסוזעי ןוֿפ דליב ןַײז ןָא-טמענ רוד רעגנוי רעד סָאװ .טוג טליֿפעג

 ןגָארקעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג םיא ַײב זיא ֿבוט-םוי רעסיורג ַא

 טָאה סָאװ ,עגעלָאק-רַאנימעס ַא םיא יז טָאה טקישעגוצ .עוטַאטס יד

 ױזַא ךיז טָאה רע .חלג סיוא ןרָאװעג זיא ןוא העוֿבש יד ןכָארבעג

 שרעדנַא זיא סָאװ ,דליב ַא ןעזרעד ךעלדנע טָאה רע ןעוו ,טײרֿפרעד |

 וצ םענעי ןסעגרַאֿפ וליֿפַא טָאה רע זַא ,סוזעי ןתמא םעד טוַײװ ןוא

 םעד ןוֿפ רעֿפַאש רעד זיא'ס רעו טגערֿפעגכָאנ טשינ ןוא ןעקנַאד

 ,שיטבַײרש ןַײז רעביא ןעגנָאהעגֿפױא רע טָאה עוטַאטס יד ,דליב

 עַײנ סָאד טָאה רע .טונימ ַא ףיוא ריא ןוֿפ ךיז ןדייש וצ טינ ףיוא

 ןיא ןעמ טעװ רעטעּפש .בײהנָא ןטוג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג דליב-סוזעי
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 סרעריטרַאמ ןֿפױא ןקעלֿפטולב עקידנכעװשרַאֿפ יד ןשיוװרַאֿפ ןצנַאג

 טעװ סנּפָארט יד ןוֿפ זַא ,ױזַא ןלָאמ ייז ןעמ טעוװ ,טשינ זַא ;בַײל

 ןַײז חוּכב טעוװ ןּפָארט רעדעי זַא ,טײקרַאטש ןוֿפ ןַײש ַאזַא ןײגֿפױא

 םענוֿפ גיז רעתמא רעד ןַײז טעװ סָאד ...טלעוו ַא ןעלסײרטוצֿפױא

 ..רעריטרַאמ

 ,עוטַאטס רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 טָאה עיזַאטנַאֿפ יד ןוא דײרֿפ רַאֿפ ןלעװקֿפױא ץרַאה סָאד טגעלֿפ

 ,סרעירַאּפ עקידנֿפױלכָאנ הנחמ ַא ןטימ ןיא רעריטרַאמ םעד ןזיוועג

 סױרַא-טדער גייב ןוא שטיינק ןדעי ןוֿפ רָאנ --- רענעגיובעג ַא עקַאט

 -רַאֿפ ַא עקַאט םינּפ סָאד ;סרעקינַײּפ יד וצ גנוטכַארַאֿפ ןוא לוטיב

 ךיז טדַײנש ןּפיל יד ַײב רָאנ ,גנולֿפײװצרַאֿפ רעלוֿפ ןיא ,סטקיטייוו

 רעד ;ןעמעלַא ןוֿפ ןוא ץלַא ןוֿפ ,רעקידנכַאלנָא ,רעניד אזַא ,לכיימש ַא

 גיוא ןַא ןוֿפ לקניוו ַא סיוא זיולב טגייב -- רע ןוא טעוועדליוו ןומה

 ַא סיוא-טרעטשינ ...ּפעק סנעמעלַא רעכירַא םעד טימ טלכיימש ןוא

 ןּפיל יד :ַאה-וה ןדליוו םעד ןוֿפ רעקיבייא זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו

 -ייה יד ןיא ןעייטש סָאװ ,דייר עקידמינונחּת יד טשינ -- ןעשטּפעש

 -נַאלק ןייק ךָאנ ןבָאה סָאװ רעטרעוו ,דייר ערעדנַא רָאנ ,םירֿפס עקיל

 -מיס ַא סעּפע ןוֿפ טקַאט ןיא ןרעטיצ סָאװ ןדרָאקַא זיולב ,טשינ ןעג

 סָאװ ,עניד עכלעזַא ןדרָאקַא ;טליּפשעג ץעגרע טרעוו עכלעוו ,עינַאֿפ

 ,ןטַײװ עטסטַײװ יד ןעמענרַאֿפ ןוא קעװַא טעה ךיז ןעלרינש

 ןוא ןדרָאקַא יד טרעה רע זַא ,ןטכַאדסיוא ךיז טגעלֿפ ןיקצינזוק

 רעטרעוו ןגיילוצסיוא ןסַײר ךיז רע טגעלֿפ שינעלּפַאצ"ץרַאה טימ

 סעּפע ךיז טגעלֿפ ָאד רעבָא .רעטרעוו עצלָאטש עתמא יד ..,ייײז ןוֿפ

 עיורג סָאד זיולב ןוא ןדניװשרַאֿפ דליב סָאד ,ןקַאהֹרַאֿפ םעצולּפ

 טָאה ,םעד ףיוא ןשטנעמ ןטשטיינקעצ ,ןטלַײבעצ ַא טימ ץלָאה-םלצ

 רעכעלרעדיוש ןוא שינרעטצניֿפ ןטכידעג ַא ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא
 ,טײקמַאזנייא

 רעטשלחרַאֿפ בלַאה ַא ,טײקטעַײטרַאֿפ ןיא ױזַא קידנגיל ,רעטציא

 ןעגנערבֿפױא ןייא ןיא ןטלַאהעג עיזַאטנַאֿפ יד םיא טָאה ,רעגנוה ןוֿפ

 עשימיור-שיכירג טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה'ס :סּפילַאקָאּפַא ןוֿפ רעדליב
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 רעבַײל-רעטסַאבַאלַא ;סענָאקיא ןוֿפ עקילייה עטמירקעצ טימ רעטעג

 טעװעדלַאֿפעג ,טשטיינקעג גנַאל ױזַא ענדָאמ ךיז ןבָאה ּפמילָא ןוֿפ

 עטלױֿפעצ בלַאה ףיוא ,ןעגנעה ןבילבעג ןענַײז ייז זיב ,ןגיובעג ןוא

 סָאש ַא ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא ;ןדנּוװ עקידנרעטַאי ,ענעֿפָא טימ ,םימלצ

 טָאה סָאװ .רענוד םעניא טלדנַאװרַאֿפ םיא ַײב ךיז טָאה ןסיורד ןיא

 "גייא ןַא טָאה ןוז סטָאג ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןרָאלק םענעי ןיא טכליהעג

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,סנטָאש יד ףיוא ןַײּפ סיורג ןיא טקילבעג רעמַאז

 יד ןוֿפ טָאה םעצולּפ .םורַא ךעלגרעב עקידרעקיוה ןוֿפ טקורעג

 סעּפע ןוא סנַײז לדרעב עדנָאלב סָאד ןָאטעג רעטַאלֿפ ַא סיױרַא סנטָאש

 -ֿפױא טווּורּפעג ךיז ,טרעטיצעגֿפױא טָאה יקצינזוק .ךיז ןוֿפ ןבירטעג

 םורַא ןגעלעג זיא טייקליוה ַא .ןעזעג טשינ רָאג רעמ ױעבָא ןבייה

 ןֿפוא םושבו ךיז ןוא רעביאנגעקַא דליב ןֿפױא טצָאלגעג רע טָאה .םיא

 סע .םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ,זיא רע וו ,ןענָאמרעד טנעקעג טשינ

 ענַיײז -- דייר ענעסירעגּפָא ןורּכז ןיא ןעגנולקעג זיולב םיא ןבָאה

 ,ןוז ןַײמ ,ןלױהרַאֿפ זיא דליב עתמא סָאד; :סנצעמט רעדָא ענעגייא

 ןבָאה דייר יד טימ ןוא .?שינעדנעלברַאֿפ ַא זיא ןעעז רימ סָאװ ץלַא

 -ײּפעצ ,עטמירקעצ ,ןטלַאטשעג ענדָאמ רעמיצ ןיא ןבעווש ןעמונעג

 ,רעלַײמ עקידנרעטַאי ענעֿפָא ןוא דרעב עטקילֿפעגסױא טימ עטקינ

 דלַאב ןוא .סעּפע וצ םיא טקעװ ,םיא םורַא ךיז טגָארט ןעַיײרש רעייז

 ןקידנרעױב םעד טימ םינּפ טשטיינקעצ ַא ץעגרע ןוֿפ ףיוא-טצילב

 ,םירוסי עקידנעײגרַאֿפ ןוֿפ טכַאל סָאװ ,ןּפיל יד יב לכיימש

 טמוק םינּפ סָאד --- טָא ןוא .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה חלג רעד

 טנעקרעד רע ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ ןטכַארטַאב ךיז טזָאל ,וצ רעטנענ

 רעדַײנש דוד-םייח רָאנ -- רעדָא ןיילַא רע ,ָאי .סוזעי זיא'ס :סע
 -רַאֿפ ןעזעג ןיילַא ,ןעזעג טָאה רע ןעמעוו ...סַאג-עינרַאברַאג רעד ןוֿפ

 לָאמ עטשרע'ס ןענַײז ייז ןעוו ,סעצוװָאכַאלַאב יד ןוֿפ ןרעוו טקינַײּפ
 | | .לטעטש ןיא ןַײרַא

 ןעמונעג טָאה לטעטש סָאד ןעוו ,ןיוש ךיז רע טנַאמרעד טציא ,ָאי

 ךיז ןבָאה רעזַײה עשידַיי יד ןוֿפ ןוא טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ ןייגרעבירַא

 םלצ ןטימ ,רע טָאה ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןעײרשעגֿפױא ןגָארטעג
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 ךיז ןבָאה ןרעמָאי .ךעלסעג עשידִיי יד ןיא טזָאלעג ךיז ,טנַאה ןיא

 ןוֿפ דייר ערוּכיש ןוא סרעטכעלעג םיא רעטניה ןוא םיא רַאֿפ ןגָארטעג

 ענַאטוס רעקילייה רעד ןיא .ןרענָאיגעל עשיליוּפ ןוא סעצווָאכַאלַאב

 יד ַײב ןטעבעג ךיז ןעמָאנ סעסוזעי ןיא ןוא ןֿפָאלעגמורַא רע זיא

 רַאֿפ .טכַאלעג ייז ןבָאה --- ןדרָאמ וצ טשינ ןטַאדלָאס עטעוועדליוועצ

 -עגּפָא ןטַאדלָאס ערוּכיש רָאּפ ַא וליֿפַא םיא ןבָאה לימרעסַאװ רעד

 ,םיא ַײב םלצ םעד ןעמונעגוצ ןוא ןסימש

 ינַײּפ ןוֿפ ןטונימ עקיזָאד יד ןיא .ןיוש ךיז טנָאמרעד רע ,ָאי

 ןגעוו ,ענַײז ןעקנַאדעג עצלָאטש יד ןיא ןסעגרַאֿפ רָאנ רע טָאה גנוק

 טרעטיצעג רָאנ טָאה רע ;ןײגרַאֿפ ןקיטומ ןוא סרעקינַײּפ יד וצ לוטיב

 רע טָאה ןצרַאה ןיא ,..ייז ַײב ךיז ןטעבעג וליֿפַא ,ךיז טכַאד ,ןוא

 -- ןבַײרש םירֿפס עקילייה יד סָאװ ,דייר עקיבלעז יד טגָאזעג ךָאד

 "?רַאה ,ןזָאלרַאֿפ ךימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ;

 טָאה'מ ּוװ ,דרע רעד ןוֿפ ךיז קידנבײהֿפױא ,רע טָאה ךָאנרעד ןוא = -

 ןגיוא עֿפרַאש טימ לדִיי ַא ,רעדַײנש דוד-םייח ןעזרעד ,ןסיטשעג םיא

 יַאלַאב עטּפָאכ ַא ןשיווצ ןענַאטשעג זיא רע ,לדרעב דנָאלב ַא ןוא

 יז ןבָאה זדלַאה ןֿפױא :טולב ןענורעג טָאה ליומ םענוֿפ ;סעצוװַאכ

 -טעּפ ַא רַאֿפ סָאמ עשרעדַײנש ענעגייא ןַײז ןדנובעגמורַא טַאהעג ןיוש

 ענייא סָאד רעבָא ,ךיז ןטעבעג ,טרעטיצעג טָאה רעדַײנש רעד .עיל

 ףרַאש ןוא קידהּפצוח ױזַא סעּפע טָאה .ןֿפָא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,גיוא

 ןוֿפ רעַײֿפ ןרעבירַא ,ןטַאדלָאס עטעשויעצ יד רעבירַא טקוקעגרעבירַא

 זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעזעג טלָאוװ'ס יו ,לימ רעקידנענערב רעד

 ,טציא טעשעג סָאװ םעד ןוֿפ רעקיבייא

 ,רעדַײנש דוד-םייח עקַאט ,רָאלק ףיוא טציא ןיוש טעזרעד רע ,ָאי
 שטיינק ןדעי ןוֿפ רָאנ ,רענעגָאלשרעד ַא ,רענעגיובעג ַא ;סוזעי טשינ
 -גייא ןוא ךיז ןיא טייקרעכיז ענדָאמ ַא טרַאּפשעגסױרַא טָאה גייב ןוא
 טימ טשוקעג ,ןטעבעג רע טָאה ךעלרעסיוא זיולב ;טײקטרַאּפשעג
 -ייוועניא ןוֿפ רעבָא ,סרעדרעמ יד ןוֿפ טנעה יד ןּפיל עטקיטולברַאֿפ
 ,ךָארּפש רעקיבלעז רעד טָא ,ךָארּפש רעדנַא ןַא טכליהעגסױרַא טָאה קינ
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 יד רעביא קידנֿפױלמורַא ,טכַאנ עצנַאג ַא טרעהעג טָאה רע סָאװ

 וצ טשינ .."דחא הוהי ,וניהולא הוהי ,לארשי עמש; :ןסַאג עשידִיי

 סָאד ,גיוא סָאד .ךָארּפש םעד ןֿפרָאװעג סָאד רע טָאה סרעדרעמ יד

 יד וצ רעסַאװ ןרעבירַא ןעקנּוװעגרעבירַא ױזַא סָאד טָאה .,ענעֿפָא

 -- -- -- וצ ,םורַא ןוֿפ ךעלטעטש עשידִיי

 טקַאהעגרעביא לָאמ ַא טימ טָאה ריט ןיא ּפַאלק רעקיטסַאה ַא
 -עגֿפױא טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .תוֿבשחמ ענַײז ןוֿפ ליונק םעד

 זיא רע ;ןריט יד ןכערב ןעמ לָאז ,ןּפַאלק ןעמ לָאז; .טרָא ןוֿפ ןביוה

 זיוה ןוֿפ רעמ סולשַאב ַא טימ ןעמוקעגמיײהַא טלָאמעד יו ַײס ךָאד

 םינּפ ןיא טלעוו רעד ןקוק ךָאנ ןעד ןעמ ןעק יװ .,ןײגוצסױרַא טשינ

 םלצ םעד ןבײהֿפױא ןענעק ןעד רע טעװ יו ?טכַאנ ַאזַא ךָאנ ןַײרַא

 סע סָאװ םעד ךָאנ רעטסיולק ןיא הדע עטלמַאזרַאֿפ יד ןשטנעב ןֹוא

 לגיּפש ןקיצנייא םעד טקַאהעצ וליֿפַא ךָאד טָאה רע ?טריסַאּפ טָאה

 ךָאנ םינּפ ןיא ןיילַא ךיז ןקוק ןעד ןעמ ןעק יו .רעמיצ ןיא ךיז ַײב

 .?םעלַא םעד

 יד ןשיווצ ליד ןֿפױא ןגעלעגּפָא ױזַא רע זיא געט ייווצ עצנַאג

 רעד ןיא טצָאלגעג ןוא לגיּפש םענעכָארבעצ םענוֿפ זָאלג ךעלקיטש

 -סיױרַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז טָאה עוטַאטס יד זיולב .ןַײרַא טייקידייל

 ןיא רע יצ ,טשינ טקנעדעג רע .שינרעטצניֿפ םעד ןוֿפ טכיילבעג

 קידנגיל ץלַא ךָאנ ךיז טעז רע .ךַאװ ןעוועג זיא רע יצ ,ןֿפָאלשעג

 ןוא םלצ םעד םיא רעביא ןטלַאה סעיטסעב ערוּכיש ןוא עטָאלב ןיא

 :ןעשטָאכַאכ ןוא ןסַײמש

 !?עירָאמ סוזעי ,עַירַאמ סוזעי, --

 םיא ַײב ךיז טמירק ערעדנַא סָאד ןוא גיוא ןייא וצ רע טכַאמ

 ,רעטצנעֿפ ןרעביא ןרָאטש עטזָאלעגּפָארַא יד ךרוד-טדַײנש ןוא סיוא

 טגָאלש ,ךעלסעג עשידִיי יד וצ קילב ַא סע טיצ לזיּפש ןיד ַא יו ןוא

 ןוא רעדַײנש דוד-םייח ןוֿפ לדרעב ןדנָאלב םעניא ןָא לָאמ ַא טימ ךיז

 -טנַא עלעוטַאטס םוצ וצ םיא טלגָאנ ןוא לרדח ןיא ָאד קירוצ טלַאֿפ

 -ןֿפע ןַא גיוא עטייווצ סָאד ךיז טיג ָאד ,,,שיטבַײרש םעד רעביאנגעק
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 ,טײקטעַײטרַאֿפ רעד ןיא ;ללח ןלעקנוט םעד ןרעטשינ טמענ ןוא ףיוא

 עַײנ ַא טליישעגסיוא ךיז טָאה ,ןלַאֿפעגנַײרַא זיא רע רעכלעוו ןיא

 ,ןרָאװעג קידעבעל ןענַײז ךעלסעג עשידִיי יד :עיזיוו עשיטּפילַאקָאּפַא

 וצ רעבירַא קידהּפצוח ףרַאש סעּפע ןצָארט רעכעד עטציּפשרַאֿפ יד

 ףיוא טרַאּפשעגנָא עקַאט ןענַײז ךעלביטש יד :טָאטשרַאֿפ רעשיוג רעד

 רעד ןוֿפ רעבָא ,ןטנעמַאדנוֿפ עטלױֿפרַאֿפ ןוא טנעוו ענעגיובעגנַײא

 סױרַא ךָאד טרַאּפש טײקנלַאֿפעג רעכעלמייהמוא ןוא טייקנגיובעגנַײא

 -וקרעביא ץלַא ןלעװ רימ, טלַאּפש עלַא ןוֿפ טייקרעכיז ענדָאמ ַא

 -קיטולבעצ ַא ,ּפָאק ַא םורַא-טמיווש רעכעד יד ןשיווצ ןוא .,,?ןעמ

 ;לדרעב דנָאלב ַא טרעטַאלֿפ סע ּוװ ,רעטנורַא ןגיובעגנַײא סָאװטע ,רעט

 רעד רעבירַא ,ץלַא רעבירַא-טקוק ,סטנֿפעעג םיוק ַא ,גיוא ןייא ןוא

 -ירַא ןוא לימרעסַאװ רעקידנרעקַאלֿפ רעד רעבירַא ,ןוז רעקידנענערב

 ,סױרַא ןטלַאּפש יד ןוֿפ ןרעמָאי יד רעב

 לוק ןַײז טימ טשינ חלג רעד טָאה -- ?ןיחווו ?ןעמעוו וצ ---

 ,ןָאטעג עווער ַא

 ךיז טָאה טכיל סַאּפ ַא .ןָאטעג ןֿפע ןַא ריט יד ךיז טָאה םעד ַײב

 ,לקנוט םעד ןעגנילש ןעמונעג ןוא ןַײרַא רעמיצ ןיא ןָאטעג רַאּפש ַא

 -נוא ןעקסַארט ןעמונעג ןוא ןָאטעג לקניֿפ ַא ןבָאה זָאלג ךעלקיטש יד

 :סעמיטש ןוא סיֿפ עקידנרעטיצ סנצעמע רעט

 !ןעליוקסיוא ןעמעלַא זדנוא ליוו'מ ,לרעטָאֿפ ,ךיז םערַאברעד ---

 -עגסיױרַא סעּפע ,טלעטשעגֿפױא םעטּפַאר ךיז טָאה יקצינזוק

 יד טּפַאכעג .טגָאז רע סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןיילַא רָאנ ,טלמרומ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יײרד יד טימ סױרַא ןוא שיטבַיײרש ןוֿפ עוטַאטס

 ןרענָאיגעל יד זַא ,טלייצרעד קידנעלמַאטש ןוא ,טּפעלשעגכָאנ םיא

 ןַײרַא קרַאמ ןטימ ןיא ןדִיי לטעטש עצנַאג סָאד ןבירטעגֿפױנעצ ןבָאה

 .ןסישעצ וצ ןעמעלַא ןטָאימילוּפ טלעטשעגנָא ןוא

 רע יו ךַײלג םיא ןוֿפ קעװַא זיא טײקטעַײטרַאֿפ עקידרעירֿפ יד

 ןּפַאכוצֿפױא טכוזעג רע טָאה וויטקניטסניא .ןסיורד ןיא סױרַא זיא

 ןּפַאלק סָאד טרעהעג זיולב טָאה רע .טנעקעג טשינ ןוא ןקילב ערעייז

 ,דרעב עקידנרעטיצ ןוֿפ ןרעטַאלֿפ סָאד ןוא ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא ןוֿפ
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 ןעמונעג ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיוא םיא טָאה רערעייז דחּפ רעד

 -עג טשינ רע זיא ייז יו טקנוּפ רָאנ .טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ןֿפרַאװ

 ןוא ;טמיילעג יו ,סיֿפ יד טימ טרעּפלָאטשעג ענדָאמ סעּטע רָאנ ,ןֿפָאל

 יצ ,ןרעיוא יד ןציּפשנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ייז יו טקנוּפ

 ...ןסיש טינ ןיוש טרעה'מ

 ןשלטעטש ןרַאֿפ טרַאה ,לרעטסיולק עניילק סָאד קידנעײגַײברַאֿפ

 "וקס ןַאּפ רענעגושמ רעד ןעגנורּפשעגסױרַא טרָאד ןוֿפ זיא ,קרַאמ

 רעד ןיא ןוא טנַאה ןייא ןיא לדיֿפ ענעכָארבעצ ַא קידנטלַאה ,יקסניש

 .עירַאמ רעקילייה רעד ןוֿפ דליצ ַא רערעדנַא

 ,עמזַאּפס א ןיא ןכָארבעגסיױא יו רע טָאה --- !ינַאכָאק עינַאּפ ---

 ..טָאג זיא עטקינַײּפעג יד טימ ?ןיהַא ךיוא טסייג וד --

 .טנַאּפשעג רעטַײװ ןוא טרעֿפטנעעג טשינ רָאג טָאה חלג רעד

 ןָאט טעוו רע סָאװ .טרענײטשרַאֿפ ,רעווש ןעוועג םיא זיא ץרַאה סָאד

 וצ ןעועג לגוסמ טשינ ןוא טסוװעג טשינ רע טָאה ,לטעטש ןיא

 -יצילב טימ רעדליב טגָאיעג םיא ןיא ךיז ןבָאה סע ,וליֿפַא ןטכַארט

 -רעוו ;טַײז ַא ןיא ןעגנורּפשעגּפָא ןוא ןֿפָאלעגנעקטנַא :טייקלענש רעק

 ךַײלג ןוא ליומ ןוֿפ ןסירעג ךיז ןבָאה ןטנעמיד יוװ ענעֿפילשעג רעט

 ןוֿפ ןעגנילק ןטימ טשימעגסיוא ךיז ןוא ןרעיוא יד ןיא ןכָארקרַאֿפ

 ענדָאמ סעּפע טלבמָאבעג םיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןייצ ענעגייא ענַײז

 .ליומ ןיא קירעביא

 טעז רעד ,הכוז זיא'ס רעוו .ןלױהרַאֿפ זיא דליב עתמא סָאד; --

 סּפוקסיב םעד ןגעקטנַא םיא טצנַאט -- "..טלַאטשעג עקיטכיר סָאד

 .עיטנַאמ ענעדלָאג

 -עלג יד טימ ןעגנילק טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא לָאז'מ ןעוו --

 -- ּפָא טשינ ןױשרַאּפ רענעסירעגּפָא רעד םיא טזָאל -- ...רעק

 עינַאּפ ,טסירק ַא ןיב'כ יו .םילָאװַײט יד ,ןקָארשעגּפָא ךיז ייז ןטלָאװ

 ' ,ינַאכָאק
 טרָאֿפ רָאנ ,טגָאז רע סָאװ יונעג טשינ וליֿפַא טרעה חלג רעד

 ךיז ןגָאלש ןוא המשנ רעד ףיוא ,ץרַאה ןֿפױא דייר יד םיא ךיז ןגייל
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 ,הבוז זיא'ס רעוו, :ּפוקסיב םענוֿפ עיטנַאמ רענעדלָאג רעד ןיא ןָא
 | ,"טעז רעד

 "דָאמ םעד וצ ,ןדִיי יד וצ עוטַאטס רעד ןוֿפ ןעקנַאלב ןגיוא ענַײז

 "רעד טשינ ךיז ןעק רע רָאנ ,טנַאקַאב סיוא-טקוק סָאװ ןױשרַאּפ םענ

 רע ?חילש ַא רָאנ סע זיא רשֿפא .ןעזעג םיא טָאה רע ּװ ,ןענָאמ

 רָאנ !דײשַאב םעד רע טסיוו רשֿפא ,ןגערֿפ סעּפע ןלעוו םיא טלָאװ

 :המשנ יד ךיז ןוֿפ סױרַא-טגָאי ןוא טשינ טרַאװ רענעי

 ,ינַאכָאק עינַאּפ ,טלעטשעגרָאֿפ סע ךיז רימ ןבָאה ױזַא טשינ; ---

 ָאכולג ,עשזדנעשוו ָאנמעשטפ .,ןקַאילַאּפ רַאֿפ טלעטשרַאֿפ םילָאװַײט

 -ַאלקער ַא ןיא ןעגנַאגרַאֿפ לָאמ ַא טימ ךיז רע זיא --- "עשזדנעשוו

 ָאט ָאצ; -- ,לדיֿפ רעד ףיוא טלּפמירדעגוצ ןוא לוקַײב ןשירָאטַאמ

 ."עשזדנעב ָאט ָאצ ,עשודנעב

 רעד ךָאד זיא'ס .זיא'ס רעװ טנעקרעד רע טָאה טציא טשרע
 רעד טימ טריֿפעגנָא טָאה סָאװ לצירּפ סָאד ,יקסנישוקס רענעגושמ

 טשינ זיא סָאװ רעד ,דנַאלרעטָאֿפ םענוֿפ סרעַײרֿפַאב עּפורג רעמייהעג

 רעטעכרעטעצ ַא ,רענעסירעגּפָא ןַא ץעגרע ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ גנַאל

 ףיוא ,לדיֿפ רענעכָארבעצ ַא טימ ןגעוו יד ףיוא םורַא-טעקנָאלב ןוא

 "-וסּפ ,ןוגינ םענעֿפַאשעג ןגייא ןַא טימ ,סױא-טלּפמירד רע רעכלעוו

 ,םיליהּת ןוא *ידַאשזד, סעשטיוועקצימ םַאדַא ןוֿפ םיק

 ,לָאמ סעדעי לַײװ ,ןדַײמוצסיוא םיא ןעַימַאב ךיז טגעלֿפ חלג רעד

 ,גרַאב ןֿפױא ,גָאט רַאֿפ ןיילַא ןעקנָאלבמורַא ןעזעג םיא טָאה רע ןעוו

 רעד ףיוא טנלע קידמיואמ ױזַא ןעלּפמירד ןוא ,רעטסיולק ןרעטניה

 ַא ךיז רַאֿפ טעז רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה ,לדיֿפ רענעכָארבעצ

 לָאמ ןייא זיולב .קילגמוא ןסיורג ַא סעּפע ןוֿפ לָאבמיס ןקידעבעל
 ןענַאטשעגּפָא ןוא זיוה ןיא םיא וצ טלעטשעגנַײרַא ןַאי ןַאּפ ךיז טָאה

 -סױרַא דלַאב ןוא ,רעדליב עקילייה יד ףיוא קידנצָאלג טונימ רָאּפ ַא

 רעטנלע ךָאנ לדיֿפ רעד ףיוא קידנעלּפמירד ןַײרַא דָאס ןיא טנַאּפשעג
 טָאה ,ליוו רע סָאװ ,טגערֿפעג םיא טָאה חלג רעד ןעוו .לָאמ עלַא יו

 :טצרעקולשעגסורַא ענדָאמ רע
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 טּפשמ ןוֿפ גָאט רעד ןעוו ,טסייוו וד זַא ,טניימעג בָאה'כ, --

 | "..טמוק

 טעמּכ ,דייר ערָאלק ענַײז ןוא רעבָא שינעגעגַאב עקיטציא סָאד

 םיא ןיא ןבָאה ,ץרַאה ןֿפױא ןײלַא םיא ןגיל סָאװ דייר עקיבלעז יד

 טונימ רעד ןיא .םיא ַײב ןגערֿפ וצ סעּפע קשח םעד טקעוועג רעדיוו

 סָאװ ,לצירּפ סָאד זיא סָאד זַא ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא חלג רעד טָאה

 רע ;דנַאלרעטָאֿפ ןוֿפ ךַאז רעד ןֿפלעה רַאֿפ טביולעג לָאמַא םיא טָאה

 -נָאלב סָאװ םענדָאמ ןוא ןדמערֿפ םעד רָאג ןעז טלָאװעג םיא ןיא טָאה

 רע סייוו רשֿפא ,ענָאבמַא רעד ןיא טֿפָאלש ןוא גרעב יד ןיא טעק

 ןוֿפ ץלירג םעד טימ ןוגינ רעטלֿפײװצרַאֿפ ,רעיורג ועד ...סעּפע

 ןַא יו ןוא ןָאטעג םענ ַא טציא םיא ןבָאה לדיֿפ רענעכָארבעצ רעד

 טקָאלעג ייז ןבָאה ,ןטלעוװ ערעדנַא ץעגרע ןוֿפ ןגױצעגסױרַא דרָאקַא

 .טעינַאמעג ןוא

 -- ..?רעקעלג יד טימ ןעגנילק טעוו'מ זַא ,ןַײז טעוו סָאװ ןוא --

 .טּפַאכעגסױרַא ףוס-לּכ ףוס םיא ַײב ךיז טָאה

 -לעז ןטימ ןוא טלעטשענּפָא םעטּפַאר ךיז טָאה רענעגושמ רעד

 ;ןטֿפול רעד ןיא ןעמעוו טרעֿפטנעעג ןָאט ןשירָאטַאמַאלקעד ןקיב

 -רעטָאֿפ ןוֿפ רעדניק עלעדייא יד ןקינַײּפרַאֿפ םילָאװַײט יד --

 נַאבָאק עינַאּפ ,טולב טימ ןסָאגרַאֿפ רעדיו זיא דרע יד .דנַאל

 !ןעמוקעגנָא זיא דנַאש ןוֿפ גָאט רעד :רעקעלג יד ןעגנילק ןֿפרַאד

 -יא ,ןרעה טנעקעג טשינ רָאלק םיא טָאה עפורג עקידנלַײא יד

 קרַאמ ןטימ ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה סָאװ רעמָאי ןרעב
 -גּוװרַאֿפ הנחמ ַא יו עקנָאל רעד רעביא קעװַא שטַאּפ ַא ןבעגעג ןוא

 ןוֿפ ןכייצ םעד טכַאמעג וויטקניטסניא טָאה חלג רעד .לגיײֿפ עטעד

 ןָא טלּפערּפעג ןוא טצכוילשעגֿפױא ענדָאמ סעּפע ןבָאה ןדִיי יד .םלצ

 יו .ןעזעג טָאה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה חלג םעד רָאנ .רעטרעוו

 םעניא טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ןָאטעג בעווש ַא טָאה סרעייז לוק סָאד

 ןרעבירַא טַײװ ץעגרע ךיז ייז ןיילַא ןעמַאזוצ ןוא ,רעמָאי ןקידרעִירֿפ

 חומ ןיא ןוא ,ךיז ןלַײא ןעמונעג ךיוא רע טָאה --- ךַײט ןוא דלַאװ

 ,הכוז זיא'ס רעווק :ןרָאװעג קיטכיל ןוא קיטֿפול ױזַא סעּפע םיא זיא
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 -תודוס סָאד ןֿפָאלעג םיא רַאֿפ זיא -- "דליב עתמא סָאד טעז רעד

 ,ּפוקסיב םענוֿפ ןעלכיימש עקיד

 יד ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ ןעמוקעגנָא יז ןענַײז ןַיײרַא קרַאמ ןיא

 ןוא רעבַײװ הנחמ רעד ןוֿפ רענעמ יד טלײטעגּפָא ןבָאה ןרענָאיגעל

 -סיוא ערוּכיש טימ טשימעגסיוא ןעוועג ָאד זיא רעמָאי רעד .רעדניק

 ַא ןיא ;דרעֿפ עטציירעצ ןוֿפ ןעשזריה ןוא ןטַאדלָאס יד ןוֿפ ןעיירשעג

 -מַאלֿפרַאֿפ א ןענַאטשעג זיא ,זױהטָאר ןרַאֿפ לקירב ןכיוה ןֿפױא ,טַײז

 ןבענ ןוא ,ןַאבַארַאב ןסיורג ַא ןיא טקױּפעג דליוו ןוא רענָאיגעל רעט

 -ןישַאמ טימ טערָאּפעג ןרענָאיגעל עינַאּפמָאק עצנַאג ַא ךיז טָאה םיא

 ,ןסקיב

 -רַאֿפ טונימ ַא חלג רעד ךיז טָאה ,םערַאיל םעניא ןלַאֿפעגנַײרַא

 -עג קילב ןייא טימ ;ךיז םורַא ןגיוא יד טימ טרעטשינעג ןוא ןריול

 יד יא ,סרעטַײר יד ןוֿפ ךעלשטַײב עקידנעשטשָאװכ יד יא -- ןעז

 רעטלױנקעגֿפױנעצ רעד ןוֿפ ,טולב טימ ןסָאגרַאֿפ רעמינּפ עטמירקעצ

 -ַאב ערוּכיש יד ןוֿפ רעלַײמ ענעֿפָא עקידנעשטָאכָאכ יד יא ,ןדִיי הדע

 -עג ןסיברַאֿפ ןוא הללי ,ליורג ןוא דחּפ .ןרענָאיגעל ןוא סעצווָאכַאל

 -ינּפ עקיסייווש עטמַאלֿפרַאֿפ ,ביוטש ,טולב טימ טשימעגסיוא ,יירש

 -ענ םיא טימ ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא טָאה שזריהעג-ןדרעֿפ ןוא רעמ

 זַא טליֿפעג טשינ ,טסוװװעג טשינ רעבָא סָאד טָאה רע .,ןֿפרַאוװ ןעמונ

 סָאד :סרעמַאה טימ יו טגָאלש חומ ןיא זַא ,םיא ךיז ןכערב ינק יד

 -ןוא -ףױרַא ןעגנורּפשעג קידרעבליזקעווק זיא ןרעדָא יד ןיא טולב

 טנעה יד ןביוהעג ,ליומ סָאד ןסירעגֿפױא ,ןסיוטשעג םיא ןוא ּפָארַא

 סעּפע ,ןגירשעג רע טָאה סעּפע ,טרָא וצ טרָא ןוֿפ סיֿפ יד ןבירטעג ןוא

 ,םעד וצ ָאד ךיז ןֿפרָאװעג ,טנעה יד טימ ןזיוועג .טעווערעג רע טָאה

 ןוא ,רעטסטלע ןַא ןזיוועגסיוא ךיז םיא טָאה סָאװ ןרעדנַא ןַא וצ ָאד

 רעקידמעצולּפ ַא ןטימ ןיא רעטעַײטרַאֿפ ַא ןייטש ןבילבעג ףוס םוצ
 .טייקליטש רעקידארומ

 רעד ןוֿפ טרעהרעד רע טָאה -- ?ריא טוט סָאװ ,ןשטנעמ ---

 .רעמָאיעג ןיא לוק ןגייא ןַײז סיױרַא טייקליטש

 רָאנ ,.טרעהעג טשינ רעדיװ ןיוש רע טָאה עקידרעטַײוװ סָאד
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 רעד ףיוא ןקוק ןרענָאיגעל ןוֿפ רעמינּפ עטרעמכַאיעצ ןעזעג זיולב

 טָאה לָאמ ַא טימ .טײקּפמעט רעקידהנושמ ַא טימ עוטַאטס-סוטסירק

 :עוער ַא טימ טצַאלּפעגֿפױא טײקּפמעט יד

 !ןלױּפ ןוֿפ םיאנוׂש יד טוט ַא --

 ןגָארט ןעמונעג םעצולּפ ךיז טָאה טַײװ ץעגרע ןוֿפ ָאכע ןַא יו

 -עג בײהנָא ןיא .רעקעלג-רעטסיולק ןוֿפ ןעגנילק ַא לטעטש ןרעביא

 קידנענערָאװ יװ ,רעקיכליה ,רעקיטעּפמיא ץלַא דלַאב ןוא ןסַאל

 ךיוה ןוא ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה חלג רעד .סעּפע רַאֿפ

 ;טצכילשעגסױרַא ,הליֿפּת ןיא יו ,לוק ןֿפױא

 םעד טגָארט סע רעוו רָאנ עז ...רעביל סוזעי ,סניק ליֿפ ױזַא ---

 -עגנַײרַא ןוא ןָאטעג יירד ַא קיטסַאה ךיז טָאה רע -- !םענַײד םלצ

 ,ךַײא רַאֿפ -- ןדִיי הדע רעד ןוֿפ רעמינּפ ענעקָארשעצ יד ןיא טקוק

 ןשיווצ ךימ טמענ .טציא רעקעלג יד ןעגנילק ,עטקינַײּפעג ,רעדירב

 ,קיביײא טַײז ריא ,רַאה רעד זיא ךַײא טימ .,ךַײא

 קילײה ַא רַאֿפ יו ייז רַאֿפ טגיינעג ןוא ןגיובעג ךיז טָאה רע ןוא

 י : .דליב

 ךיז טָאה ןיילַא ךיז ןוֿפ רָאנ ,טרעֿפטנעעג טשינ םיא טָאה רענייק

 גנונעֿפע ןַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה'ס .ןָאטעג לקיוועצ ַא ןדִיי ליונק רעד

 ,ןטימ ןיא חלג םעד ןעמונעגנַײרַא ןוא

 םענדָאמ ַא טימ רע טָאה --- ףלָאצַאב רַאה רעד ךַײא לָאז --

 .ןָאטעג לּפַאצ ַא לוק

 -עלג יד רָאנ ,ןָאט קיוּפ ַא טוװּורּפעג רעדיוו טָאה ןַאבַארַאב רעד

 ,ןטימ ןיא טקַאהעגרעביא רע טָאה ,טכליהעגרעביא םיא ןבָאה רעק

 -עג שטיווק ַא רעוו טָאה --- !סוטסירק ןוֿפ םיאנוׂש יד טוט --

 םלוע ןֿפױא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןרענָאיגעל עטציירעצ יד ןוא ןָאט

 עקידנֿפַײֿפ ןוא ןסקיב עטקערטשעגסיױא ,ןדרעװש עקנַאלב טימ

 .ךעלשטַײב

 טקערטשעג חלג רעד טָאה --ר !םיא טימ ךימ טעגרה רעִירֿפ ---

 :ףַאלעגנָא םעד ןגעקטנַא עוטַאטס-סוטסירק יד
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 ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא טָאה ןגיוא יד רַאֿפ דרעוװש ַא ןוֿפ קנַאלב ַא

 .דרע רעד וצ
 ,קרַאמ ןיא טצַאלּפעגֿפױא טָאה יירשעג ךעלרעמָאי ַא

 -עלג יד ןוא ןעבמָאב רעקיטסַאה ןעמונעג טָאה ןַאבַארַאב רעד

 .ןעגנולקעג טנלע ענדָאמ ןבָאה רעק
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 ןטימ ןיא ןגעלעג יקצינזוק חלג רעד זיא רעטלּפמַארטעצ ַא

 סָאד ,טרערטרַאֿפ ןוא ןֿפָא בלַאה גיוא ןייא ;םיגורה עלַא ןשיווצ קרַאמ

 -סוטסירק יד םיא ןבענ ןוא ;ץומשדרעֿפ טימ טּפעלקרַאֿפ -- ערעדנַא

 עשזולַאק ַא ןוֿפ ןוז רעד ןגעקטנַא טעשטשילבעג טָאה -- עוטַאטס

 .סױרַא טולב

 .ןרָאק לחר

 ןענורטנַא גנַאגרעטנוא ןופ ןיביכ

 ןענורטנַא גנַאגרעטנוא ןוֿפ ןיב'כ

 רעטנוא ךיא ייג טציא ןוא

 ייצס ףיוא גָאט ןדעיַא

 .ךיור טימ ןגױצרַאֿפ ןעלמיה רעטנוא

 ,רַאה ןַײמ ,קירעדינ ױזַא ןלַאֿפ טינ ךימ זָאל

 ןעהעש עקיטכיזדניווש ןלייצ ןזומ לָאז'כ זַא

 .ןגיוא יד ןיא ןוז רעד ןקוק ןענעק טינ ןוא

 ,ןעמיורט ענַײײמ רַאּפשנָא ְןַא ביג

 ,רענייטש ןוֿפ סנּפָאקוצ ַא

 ,ייז ןיא טצירקעגנַײא עטלַא ןכָארּפש טימ

 .ייוו ןכעלשטנעמ וצ תולוגס
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 טכיזעג גנערטש ַא טימ ךאלמ ַא ּפָארַא קיש ךיא

 ,ןײלַא ךיז טימ ןעלגנַאר ןזומ טינ ךיז לָאז'כ

 טכַאנ עזָאלנרעטש ַא רימ םורַא טרבדמ'ס תעב

 ,ןייוועג ךעלשטנעמ ַא טַײװ רעד ןיא טײגרַאֿפ'ס ןוא

 ךיא ןיב סָאד טָא

 ,ךיא ןיב סָאד טָא
 א טכילטַײצרָאי טימ טַײצ יד טסעמ סָאװ

 ןטייווצ ןוא טַײצרָאי ןייא ןשיווצ

 ןַאּפש ַא ןיולב

 ,טייקליטש ךרוד

 -- שער ךרוד

 טרעיודעג טָאה'ס לֿפװ ליֿפ ױזַא טָא

 ,שֵא ןיא ןבעל ַא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ

 רעיורט ןיימ

 ןטכענ ןוֿפ ןגיוא טָאה רעיורט ןַײמ

 ,טנַײה ןוֿפ טײקטכַארטרַאֿפ עליטש ןוא

 ,םולח רעד ףיונוצ ייז טדניב סע

 ,טניײוטנַא לזמ ןוֿפ ךימ טָאה סָאװ

 ;ןטכַאנרַאֿפ סמענייק ןיא זַא ,ןַײז ןעק'ס

 ךַײט ןקידלּפענ ַא ןיא יו

 רעיורט ןַײמ ןייגרעטנוא טעוו

 ,ךַײלג וצ םיא טימ ךיא ןוא
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 .,ןסיורד ןיא ןבַײלב טעװ םולח רעד

 העש רעטֿפלעוװצ ַײב דניקֿפיטש ַא

 ךעלגעמ רָאג סָאד זיא יו --- ןטכַארט ןוא

 ? ָארג ןרעוו טכַאנ רעקיצנייא ןייא ןיא

 לָאמ ליפ ױזַא

 ,ןעמוקעגמוא ןיוש ךיא ןיב לָאמ ליֿפ ױזַא

 --- ? טרָא סָאד ןוא טַײצ יד ןעקנעדעג סע ןעק רעוו

 ,עגר ַא ןוֿפ ףרַאש רעד ףיוא

 ,טרָאװ ןוֿפ ןרָאד ַא ףיוא

 האנׂש ןוֿפ טָארדכעטש םעד ףיוא

 ,טלעטשרַאֿפ תועיֿבצ ךרוד

 ןגעוו עקידנַארב ףיוא

 ,טלעוו רענעטיברַאֿפ ןוֿפ

 םוא ךיז ךיא רעק ךָאד
 ,ןריובעג-ַײנ רעוו ןוא
 טַײנַאב רעוו'כ ַײנ'ס ףיוא
 טניוו ןוֿפ םעטָא ןכרוד
 ,ןרערט ענעגייא ךרוד ןוא
 ,טײזרַאֿפ טַײצטסברַאה לדנרעק ַא יו

 הליגמ רעַײנ ַא ןוֿפ לייט ַא רעװ ךיא ןוא

 .ןרעטש ןקיצנייא ןַא טימ טעמתחעג
 1973 לירּפַא
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 ןטָאררַאפ ץלַא ךימ טָאה סע

 ,ןבעל ןַײמ ןיא ןטָאררַאֿפ ץלַא ךימ טָאה סע

 -- סױרָאֿפ ןוֿפ ןיוש םיורט ןדעי טרעטעלבטנַא

 ,רעמעד םוצ ךיז ןעילוט ןעהעש עקיטעקַאנ יד

 ,זיוה ןגייא ןַא יו ,רימ טיײקמַאזנייא ןַײמ זיא'ס ןוא

 ,ןעור ןדנו-ענ יד רעהַא ָאד ןעמוק סע

 ,געט עקיטכענ יד ָאד ןקיטכעג לָאמ לייט

 ,ןרעטש ַא רימ סנּפָאקוצ ּפָא ךיז טלעטש סע

 .געוו ןוֿפ ןטימ ןיא ןרָאװעג דנילב זיא סָאװ

 ,ָארק יד ןעִילֿפ וצ טמוק ךיוה קידנעקַארק ןוא

 -- ןטַײװ עטלּפענרַאֿפ ,עלעקנוט ןוֿפ חילש ַא

 לָאמַא יוװ ,ָאטשינ עבָאב ןַײמ רעמ זיא'ס רָאנ
 ךָארּפש ריא טימ זייב סָאד ןכערּפשוצּפָא

 ןטַײז יד ןיא :ַײּפש ןקילָאמַײרד טימ ןוא
1973 

 דיל ןיימ ןוא ךיא רָאנ

 דיל ןַײמ ןוא ךיא רָאנ
 -- ןטימ ןיא טעמוא רעד ןוא

 ,לביימש רעטצעל ןַײד

 רעַײֿפ-םוירָאטַאמערק םעד ןוֿפ ןענירטנַא

 ,ןגעוו עטמותירַאֿפ ףיוא טעשזדנָאלב

 ןיילַא טשינ ןסייוו סָאװ

 ,ןייג וצ ןיהּווװ
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 ּפָאק ןַײמ רעביא

 טנירש ַא טימ למיה םעד טלייטעצ

 ,הרוש עלעקנוט יד זדנעג עדליוו ןוֿפ

 טעריוועגסיוא סָאװ רָאנ יז טלָאוװ'ס יו

 -- טולב םעניא טֿפַאשקנעב עטלַארוא

 ךייה רעטַײװ ןוֿפ ןרעגַאג סָאד
 גנַאגרעטנוא-ןענוז םעד וצ טגָארט
 .טניוו רעד

 ןציּפש-רעמייב יד טגייב םעטָא ןַײז

 ,רילָאק ןקיטסברַאה טימ טצירּפשַאב

 רעטעלב ענעדליג טימ טנגער'ס ןוא

 ,געװ ףיוא

 ,זָארג ףיוא

 .ךימ ףיוא

 ,דרע ןוֿפ חיר רעד

 ךָאמ םענירג ןוֿפ

 ףרַאש ןוא ברַאה זיא

 ,גנונָאמרעד רעד טימ

 גנונַא טימ ןוא רעיורט טימ

 --- ףַײר

 ,טכַאנרַאֿפ רעד לכיימש ןַיײד סיוא-טשעל'ס

 ןעלּפענ ןעיצרַאֿפ זדלַאה ןַײז םורַא

 ,ףיילש עיורג ַא
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 !ןיירא ךימ גייווש

 ,ןעמיורט ענַײד ןיא ,טָאג ןַיײמ ,ןַײרַא ךימ ;ייווש

 ; דַײז סעמסַאּפ יו ,טנעה יד ןיא רעיורט ןַײמ םענ ןוא

 גנונַא זיולב זיא סָאװ ,ץלַא סָאד םיא טימ דײלקַאב

 .דײשַאב ןַײד ףיוא טרַאװ ןוא

 סנסוֿפוצ ריד ןעור ןטסברַאה עלַא ןעמוק'ס ןעוו

 --- דָאנג טימ ןוא דסח טימ טסברַאה ןַײמ ףיוא-םענ

 ,ןעמַאלֿפ סָאװ ,טכילטַײצרָאי טימ טניורקַאב ,טסברַאה ןַײמ

 ,ּפָאק ןדימ ןַײז םורַא לָאערָא ןַא יו

 ןַאמשערט לוָאּפ

 !"רעריפיואש רעה רעבַא

 "תויח ןוא ןשטנעמ ןשיװצ, ךוב ןוֿפ

 -ַאמרָאֿפ-גנוטכינרַאֿפ רעד ןיא ?רעריֿפ-ַאש; ַא ,רעלימ ןַאהָאי

 ןַײז .גיצנַאד ןיא טבעלעג ךָארבסיוא-המחלמ ןזיב טָאה ,"סע סע; עיצ

 ּוװ ,יירעקורד רעסיורג ַא ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוועג זיא רעטָאֿפ

 -עגסיוא ךיז טָאה ,לוש-רַאטנעמעלע יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ .ןַאהָאי

 -ייל רעד ןרָאװעג ןרָאי ןוֿפ ףיול ןטימ ןוא ףורַאבקורד םעד טנרעל

 -עגנָא טָאה ײטרַאּפ-רעלטיה יד ןעוו .גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ רעט

 ןענוֿפעג ךיז ןַאהָאי טָאה ,ןבעל ןשישטַײד םעניא ןעגנירדנַײרַא ןביוה

 -קַא ,"ֵא סע; --- ןעגנולײטּפָא-םערוטש עשיצַאנ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא

 -ָאס ןוא עשיטסינומָאק ףיוא ןלַאֿפרעביא ןיא טקילײטַאב ךיז וויט

 -עּפמעט ןצנַאג ןטימ ,ןענָאזרעּפ ןוא ןלַאקָאל עשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 עשידִיי ףיוא ,ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז טנעמַאר

 טעברַא רענעבעגעגרעביא רעקיזָאד רעד רַאֿפ ןוא ,ןטֿפעשעג ןוא ןלוש
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 ןעו .םיכנחמ עניורב ענַײז ךרוד ןרָאװעג טנכייצעגסיוא לָאמ ךס ַא

 טריֿפעגרענירַא רעלימ זיא ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןליוּפ טימ המחלמ יד

 ,"רעריֿפוַאש-רעטנוא; ןוֿפ גנַאר םעד ןעמוקַאב ,"סע סע? ןיא ןרָאװעג

 ןקיטכיר םעד ןעזעג םיא ןיא ןבָאה םילודג-רעלטיה רעגיצנַאד יד

 "ּפָא ןַײז ןוֿפ טנעצקַא ןטימ םגה ,שיליױּפ ַײרֿפ טדערעג טָאה רע ;ןַאמ

 ןרעלימ טעװ -- טביילגעג סרערעל ענַײז ןבָאה --- סָאד ןוא ,םַאטש

 ..רעצרעה עשיליוּפ ןעגנַאֿפ וצ ,קַאלַאּפ ַא יוװ לָאר ןַײז ןליֿפרעד ןזָאל

 .ןלױּפ ןייק *טעברַא; ףיוא ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא רע ןוא

 -רָאד טנערברַאֿפ ,רעטיג עשילוּפ טריבַארעג טָאה רעלימ ןַאהָאי

 עוויַאנ ,עגנוי טרַאנעגּפָא ןוא טקידלַאװגרַאֿפ ,ןבולק-רוטלוק עשיֿפ

 טימ .המחלמ רעד ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז רענעמ ערעייז סָאװ ,*סעקלָאּפ;

 -עגסיוא טָאה טענגַאב ןַײז .טליּפשעג טינ גנַאל ךיז רע טָאה ןדִיי

 טכיירגרעד טָאה רעװלָאװער ןַײז ;:דרעב עשידִיי רעטרעדנוה טקילֿפ

 ןוא ןעױרֿפ עשידִיי ןסישרעד ןוא ןסיש ןוֿפ ןדרָאקער עטסכעה יד

 טָאה רע .ערעדנַא רַאֿפ טזָאלעגרעביא רע טָאה רענעמ יד ,רעדניק

 טרעוו רעּפרעק סעקשידִיי ַא יו קידנעעז ,טַאהעג האנה ךעלסילשסיוא

 -טניר דניק שידִיי ַא ןוֿפ לחומ ַא ןעוו רעדָא ליוק ַא ןוֿפ ןסָאשעגכרוד

 .ןברַאש םענוֿפ סױרַא

 ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ קערד סָאד ,ןעדוי עשיריזח יד ,ְךַא --

 !!קלָאֿפ ןשטַײד ןוֿפ קילגמוא עטסערג סָאד

 ןבעגעגסױרַא טָאה רעלמיה זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רעלימ ןעוו

 -יימ ןיא ,ןילבול ןבענ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןעיוב וצ לעֿפַאב ַא

 -גַאמ-"סע סע; רעד רַאֿפ ןדלָאמעג ךיז קילװַײרֿפ רע טָאה ,קענַאד

 ."רעגאל-ןעדוי, ןקיזָאד םעד ןוֿפ טֿפַאש

8 

 "סע סעק יד .קיצועֿפ ןוא ַײרד ןצנַײנ רָאי ןיא ןעוועג זיא'ס
 ןגעלֿפ .רעִירֿפ יו ןסע עטוג סָאד ןעמוקַאב טשינ רעמ ןיוש טָאה
 -רעביא ןַא ףיוא עטסטלעקָאלב יד וצ ןענעֿבנגנַײרַא ךיז "סע סע;

 יז ןיא ?טרָאּפשעגּפָא/ סעּפֶע לָאמ עלַא טָאה רעטסטלעקָאלב ַא .סַײב
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 -ימ ."עגנילטֿפעה; יד ןוֿפ סעיצרָאּפ יד ןיא תוֿבנג יד ןוֿפ ברָאק ןַײז

 -עשרַאװ ַא ,ןטנומגיז וצ רעײגנַײרַא רעקידנעטש א ןעוועג זיא רעל

 "גוה ירד רעביא ןסיוועג ןַײז ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,סנָאֿפלַא רעוו

 טגעלֿפ רעלימ .סעקינטעצַאק ענעגָאלשרעד טיוט םוצ םיא ךרוד טרעד

 ,סעקיָאק יד ןשיווצ .קַארַאב ןוֿפ קע םַײב ,לקניוו ַא ןיא ןצעזקעװַא ךיז

 ,ןֿפנָארב טימ טַײצלָאמ ַא טגנַאלרעד טָאה רעטסטלע-ןבוטש רעד ןיהווו

 רעבעגטסַאג ןַײז ןטלַאהעגרעטנוא רעלימ טָאה תודועס ענעי תעב

 ,םיׂשעמ ענַײז ןוֿפ ,ןבעל ןַײז ןוֿפ סעטכישעג עשילרעטסיוא טימ

 "עג ,טנעוו יד ןשַאװעג ,קָאלב ןיא טעברַאעג טַײצ ַא בָאה ךיא

 ענַײז ןרעה וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג םורַא ױזַא ןוא ןליד יד ןביר

 "סימ םענעי ןיא רעגנעל ןטלַאהרַאֿפ לעיצעּפס ךיז געלֿפ ךיא ,דייר

 געלֿפ ךיא .ןרעלעמ טימ טסעומשעג טָאה רעלימ ּוװ ,לקניוו ןזעירעט

 "זילַאדנַאװ ענַײז ןרעהוצסיוא ידכב ,טנעוו יד ןרעַײש ןוא ןבַײר גנַאל

 ןוֿפ ןדַיי ענַײמ ןוֿפ לרוג ןגעוו ןסיוורעד ךיז טלָאװעג םיא ךרוד .ןעמ

 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןיוש ןסירעגּפָא ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו

 "עג טשינ ךיז טָאה .יצַאנ רענעבעגעגרעביא ןַא ,רעלימ ןַאהָאי

 טימ ןסע ,רעלעמ טנומגיז גנילטֿפעה ןטימ ןציז וצ טרעטשעג טליֿפ

 ןטַײצלָאמ יד רעסיוא .,לּפעט ןייא ןוֿפ ןעקנירט ןוא לסיש ןייא ןוֿפ םיא

 עדעי -- רעַײטש ַא ןטסטלעקָאלב םַײב טריסַאקעגנַײא רעלימ טָאה

 רעלעמ טלָאװ .ךעלגניר ענעדלָאג רעדָא טלעג עמוס ַא -- געט רָאּפ

 טלָאװ ,רעריֿפוַאש-רעטנוא ןרַאֿפ תונּתמ עקיזָאד יד טיירגעגוצ טשינ

 ןוא ןצרעֿפ קָאלב ןֿפױא םיאטח ןענוֿפעגסױא ןיוש רעגיצנַאד רעד

 ןוֿפ ןטניה םעד ,ןעוועג זיא גהנמ רעד יװ ,ץימש טימ טֿפָארטשַאב

 עקַאט זיא ,טסניד-ןבוטש רעד ןוֿפ ןטסטלע םעד ןוא ןטסטלעקַאלב

 טָאה םולש רַאֿפ ןוא .ןרעלימ טימ םולשב ןבעל וצ ןעוועג רעסעב

 "עמ .טלעוו רעַײרֿפ רעד ןיא יװ טלָאצעג רעמ ןטעצַאק יד ןיא ןעמ

 יּפָאק ַא קָאלב ןַײז ןוֿפ גנילטֿפעה ןדעי ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה רעל

 ןעמ טָאה ,טגָאמרַאֿפ טשינ רָאג טָאה גנילטֿפעה ַא ביוא ,ןוא רעַײטש

 -עגֿפױנוצ ןוא טֿפױקרַאֿפ יז ,טיורב עקַײּפ ןַײז ןעמונעגוצ םיא ַײב

 .רעלימ ןַאהָאי רעריֿפקָאלב ןרָאֿפ הנּתמ יד טלעטש
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 ןַײז ןוֿפ "ןטֿפנוקנַײא, יד זַא ןענַאטשרַאֿפ רעבָא טָאה רעלימ

 "עג ייווצ יד ןטלַאהוצסיוא ףיוא ןקעלק טשינ םיא רַאֿפ ןלעוו קָאלב

 וצ ,ץעיװעיַאר ןיא עטייווצ יד ,ןילבול ןיא ענייא --- ענַײז עטביל

 ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןרָאֿפוצ ךָאװ עדעי טגעלֿפ רע עכלעוו
 ,ןיילַא םיא רַאֿפ ןעוועג גונעג םיוק זיא סָאד ,עניטנַאק-"סע סעג רעד

 ןכַאמ וצ ףיוא טרעֿפילעג םיא טָאה ,קַארַאב ןַײז ,ןצרעֿפ קָאלב רעד

 רע טָאה .תולּכ ענַײז רַאֿפ תואצוה טנעצָארּפ םעניילק ַא ןוא עסוּכ ַא

 עטייווצ יד .טעשזדוב ןַײז ןליֿפוצסױא ףיוא געוו א ןכוז ןביוהעגנָא

 טמירַאב ,קענַאדַײמ ןיא טמירַאב ןרעוו --- ןעוועג זיא ענַײז גנובערטש

 -עג ,טנַאדנעמָאק-רענַאל םַײב ,ןענַאמוט יב ,רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא

 לָאז קענַאדַײמ רעגַאל רעד זַא .הגרדמ ַאזַא ןכיירגרעד וצ טכערטש

 ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע סָאװ וצ ,סָאד ןַײז טשינ םיא ןָא

 -רוטנַאדנעמָאק יד םיא ןלעװ ,ליצ ןַײז ןכיירגרעד רע טעוו .ןרעלמיה

 ןיא רעֿפלעהסױרַא רעקיטכיוו ַא יוװ ןבַײלב וצ ןגָאלשרָאֿפ ןרעציֿפָא

 ,טנָארֿפ ןֿפױא ןייג ןֿפרַאד טשינ טעװ רע ןוא גנוקיליטרַאֿפ-ןדִיי רעד

 ןייג טשינ -- עטסקיטכיװ סָאד ןעוועג םיא ַײב ךָאד זיא סָאד ןוא

 ןוֿפ ןסערֿפעצ ןרעוו טשינ ,טכַאלש רעד ןוֿפ טַײװ ןַײז ,טנָארֿפ ןֿפױא

 ,טנעה ,סיֿפ ענערױרֿפעגּפָא טימ ןעמוקמיײהַא טשינ ,זַײל עשיסור יד

 "יב ַא רַאֿפ ךיז ןביל ןוא סּפַאנש ןעקנירט ,ןבעל ןבַײלב ,ָאי .ןרעיוא

 סָאװ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ רעטכעט יד ,"סנילָאּפ, יד טימ ןשָארג ןקיל
 .ןדִיי יד יו רעקיניוו טשינ טסַאה רע

 ט

 -לָאנ; טבעלעגרעביא געט ענעי ןיא טָאה קענַאדַײמ רעגַאל רעד

 טימ ןטרָאּפסנַארט ןעגנערב ןעמ טגעלֿפ ךעלגעט-גָאט ,"ןטַײצ ענעד
 ,טעקַאנ ןָאטסיױא טזומעג ךיז ןבָאה יז ּוװ ,דָאב ןיא ייז ןריֿפנַײרַא ,ןדִיי
 זיב דָאב רעד ןוֿפ .ןסיורד ןיא שזַאגַאבטנַאה רעייז קידנזָאלרעביא
 "ןכייל; יד ןיוש טָאה רעטעּפש .טָארט ַא ןעוועג זיא רעמַאקזַאג רעד
 "רַאֿפ יד קידנּפעלש ,החגשה יד ייז רעביא ןעמונעגרעביא ?ָאדנַאמָאק
 -ַאל ןיא טלָאמעד ןעמ טגעלֿפ ןדִיי .עירָאטַאמערק ןיא םיֿפוג עטזַאג
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 רעד ...ץַאלּפ ןייק ייז רַאֿפ ןעוועג טשינ זיא'ס .ןזָאלרעביא טשינ רעג

 ...טלוֿפעגרעביא ןעוועג זיא רעגַאל

 -נַאילירב .ןרַאלָאד ,דלָאג םישובלמ יד ןיא ןעייננַײא ןגעלֿפ ןדִיי

 -סיוא ןענעק ךיז טרָאֿפ ןעמ טעװ רשֿפא :סעטָאלז עשילױּפ ןוא ןט

 "עג העש רעטסצרַאװש רעד ןיא טעוװ רשֿפא ?"עיצקַא;? ןַא ןוֿפ ןֿפױק

 רעטנזיוט ?עמוס עכיוה ַא רַאֿפ טיורב לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןעגניל

 רעטנזיוט ןיא ןעמ טָאה .קענַאדַײמ ןייק טּפעלשרַאֿפ ןעמ טָאה ןדִיי

 ןענוֿפעג .טלעג ןוא דלָאג ןענוֿפעג סעקטַאג ,ךיש ,ןזיוה ,ךעלקעּפ

 רימ רעכלעוו ,עדנַאמָאק-דָאב רעד ןוֿפ *עגנילטֿפעה, יד סע ןבָאה

 ערעייז ןטֿפנוקנַיא עטוג יד בילוצ *עדַאנַאק, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה

 יד קנַאד ַא טריֿפעג ןבָאה "יז סָאװ ,טרַאדנַאטס-ןבעל ןכיוה רעייז ןוא

 ךיוא .עטזַאגרַאֿפ יד ךָאנ ענעבילבעגרעביא ,רעדיילק ןוא ךעלקעּפ

 יז .,ןרָאװעג רשעתנ ןענַײז לרעטסוש רעד ןוֿפ *עגנילטֿפעהא יד

 טּפַאטרעד עקַאט ןוא ןליוז ןעמונעגרעדנַאנוֿפ ,ןסַאצּפָא ןטירעג ןבָאה

 רעגַאל ןיא ."ךעלמיריזח; עשיסור ןוא ןרַאלָאד רעקיצנַאװצ ?עטרַאה;

 -יצ עשיליוּפ יד סָאװ ,טיורב סַײװ ,קעּפש .ןֿפנָארב ןזיוװַאב ךיז טָאה

 יז ןעוו ,טלגומשעגנַײרַא רַאֿפעג-סנבעל טימ ןבָאה סרעטעברַא עליוו

 ןטרָאק ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,טעברַא רעד וצ ןעמוק ןגעלֿפ

 ןענַאטשטנַא ןענַײז סע .ןרַאלָאד *קנַאב; רעד ןיא ןלעטשנַײא ןוא

 ןוא -- רקיע רעד עכַײר --- ןטנענימָארּפ :?עגנילטֿפעה, ןטכיש ייווצ

 "רענעמלוזומ; -- עקנַארק ןוא עמערָא ךיוא יוװ ,עלוֿפטסנידרַאֿפ

 :?ןעלמַאג;

 גנערטש ןעוועג זיא טלעג ןוא דלָאג קענַאדַײמ ןיא ןבָאה וצ

 סָאד -- "ןָאה ןטיור ןרעטנוא, ןעמ טָאה לָאמ ןייא טשינ .,ןטָאברַאֿפ

 -קע עלַא ןרעוו טריֿפעגסיױא ןגעלֿפס ּוװ ,ַײרד רעגַאל ןיא ץַאלּפנטימ

 ןעמ לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ?עגנילטֿפעה; ןעגנָאהעגֿפױא -- סעיצוקעז

 -ָאד םעד ףיוא טקוקעג רעבָא טָאה רעוו .טלעג ןענוֿפעג ייז ַיײב טָאה

 רעד ?הילּת רעד ןגעוו טרעלקעג טָאה רעו ?לעֿפַאב-טָאברַאֿפ ןקיז

 םעד ןעמוקעגַײב טָאה סטעֿפ לקיטש ַא ךָאנ ןוא טיורב ךָאנ רעגנוה

 -מואטלעג ןגעוו טסּוװעג טוג טָאה רוטנַאדנעמָאק יד ."ןָאה ןטיורק
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 ןשיווצ ןוֿפ סנטסרעמ ,םירסומ טלעטשעגנָא טָאה יז .,רעגַאל ןיא ףיול

 עכלעוו ,ןּפיט-טלעוורעטנוא עשיליוּפ ןוא *עגנילטֿפעה עשישטַײד יד

 ערעייז ןוא סרעציזַאב-דלָאג יד "סע סע; יד וצ ןגָארטעגוצ ןבָאה

 עירעס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןשינעטלעהַאב-טלעג עמייהעג

 .ןעגנעה ןוא ןסיש ,םירֿבח עטוג ןבעגסיוא .תוריסמ ,ןעגנוֿפױקרעטנוא

 טָאה סָאװ ,קיטייוו רעכעלרעניא ןַא ןעמוקעגוצ זיא ןליורג עלַא יד וצ

 ,קענַאדַײמ ןיא טונימ עדעי טמסרַאֿפ

 טליֿפעג ךיז רעלימ ןַאהָאי טָאה טולב ןוא ץומש ןוֿפ םי ַאזַא ןיא

 רעטריסערדסיוא ןַא יז ןֿפױלמורַא טגעלֿפ רע .רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יו

 ןֿפרָאװעג טָאה רע ןעוו ,ןוא ןעניֿפעגסיױא ,ןעכוינ ,ןכוז ןוא טנוהקעמש

 ,ךיז וצ ןֿפורוצ םענעי רע טגעלֿפ ,גנילטֿפעה ַא ףיוא טכַאדרַאֿפ ַא

 ןסייה םעד ךָאנ טשרע ןוא ץימש עכעלטע לּכ-םדוק םיא ןעגנַאלרעד

 .ןָאטסיױא ךיז םיא

 רעדיילק יד ןכוזוצרעטנוא טסואימעג טשינ ךיז טָאה רעלימ

 -עג ךעלקערש טָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,עקנַארק-עירעטנעזיד ַײב ןליֿפַא

 טָאה .ךעלקער ,ןזיוה ,שעוו יד ןּפַאטסיױא יונעג טגעלֿפ רע .ןעקנוטש

 -גיז םעד טֿפָארטשַאב רע טָאה ,דלָאג לקיטש ַא יצ טלעג ןענוֿפעג רע

 ענַײז ןענַײז לַאֿפ םעד ןיא .ןימַאלוגער-רעגַאל םעד ןכערב רַאֿפ ןקיד

 ןייטש ןבילבעג רעבָא רע זיא .רעבילַאק ןרעטכַײל ַא ןוֿפ ןעוועג ּפעלק

 -עג ךיז טולב ןברק ןַײז יב טָאה ,טנעה עקידייל טימ ןטכוזַאב םַײב

 ,לגָאה יוז ןלַאֿפעג ןענַײז ּפעלק ןוא ןסָאג

 טכער .זָאנ עקיציּפש ןַײז טקעטשעגנַײרַא םוטעמוא טָאה רעלימ

 רע טָאה טעכוינעג רעבָא ,קָאלב ןַײז רעביא רָאנ ןלעֿפַאב וצ טַאהעג

 יװ ,?קלָאֿפ-ןענַיײװש ןוֿפ ןעַײרעלדניװש ןקעדֿפױא, םַײב ,םוטעמוא

 רעד וצ ןעמוקעגוצ טֿפָא זיא רע .?עגנילטֿפעה, יד ןֿפור טגעלֿפ רע

 טרָאד ןענַאטשעגּפָא ,טעזָאלק ןוויטקעלַאק םוצ ,ענירטַאל-רעגַאל

 ערעייז ןקידיילרעד *עגנילטֿפעה,, יװ ךיז קידנקוקוצ ,עצנַאג ןעהעש

 סע .ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא ןיא ןשינעֿפרעדַאב עכעלשטנעמ

 טשינ םיא טָאה'ס ,חיר רעקידשוּפיע רעד ןטלַאהעגּפָא טשינ םיא טָאה

 -עג זיא רעלימ .סרעּפרעק עטלױֿפעצ יד ןוֿפ טולב סָאד ןבירטרַאֿפ
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 יד ןוֿפ סנטניה יד טיהעג ןוא ךַאװ רעד ףיוא טַאדלָאס ַא יו ןענַאטש

 טָאה גנילטֿפעה ַא זַא ,טריסַאּפ טָאה ןטלעז טשינ לַײװ .עטּפעלשרַאֿפ

 ,עיזיווער ַא רַאֿפ קידנבַאה ארומ ,עבטמ ענעדלָאג ַא ןעגנולשעגּפָארַא

 ןעוועג טשינ .האוצ ןַײז ןיא טכוזעג יז רע טָאה טעזָאלק ןיא טשרע

 טָא תורוד ףיוא ןקיבײארַאֿפ לָאז סָאװ ,רעלָאמ ַא ןטרָאד טלָאמעד זיא

 ,רעלימ ןַאהָאי *רעריֿפוַאש-רעטנוא; רעד יו ,דליב עכעלדנעש סָאד ָא

 רעד ןיא ךיז טעקשטַאּפ .הלשממ סרעלטיה ןוֿפ טַאדלָאס רעַײרט רעד

 | .?עגנילטֿפעה עטכולֿפרַאֿפ יד ןוֿפ האוצ

 לעגָאר ףסוי
 א -- 18260 רעמונ

 ןילַא רענייא

 "ץיוושיוא} ךוב ןופ

 ,ָאד ַײז
 ,רימ טימ ָאד ַײז
 ,ילברַאֿפ טעוו טמַאנ יד זיב

 ,רעצ ןוֿפ ןדלַאֿפ ענַײמ קעדרַאֿפ טייקדלימ ןוֿפ טנַאה ןַײד טימ

 .טכַאנ ןוֿפ טנורגּפָא ןיא ,רעצ ןוֿפ ןדלַאֿפ ענַײמ

 ,ָאד יז

 ,רימ טימ ָאד ַײז

 סמערָא יד ןיא ןלַאֿפ רעטרעטַײלעג ַא ןענעק וצ

 ,טעבעג-ןגרָאמירֿפ ןקיליײה ןַײד ןוֿפ

 ,רימ גנערב סנטָאש עיורג-לקנוט יד

 ,ןַײא טֿפַאשקנעב רעֿפיט טימ ךימ ןגיוו סָאװ

 ,ריד וצ טֿפָאשקנעב רעֿפיט טימ
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 יקעװַא טײקנגרָאברַאֿפ רעד ןיא וטסיב סָאװ רַאֿפ

 ריט יד טלגיררַאֿפ רימ רַאֿפ טָאה טכַאנ יד ןוא

 יריד וצ גנַאגנַײרַא םַײב ןעגנָאהעגֿפױא סָאלש ַא ןוא

 ,רעיורט םעד קעוװַא-רַאש

 .טֿפױהעגנָא ױזַא רימ טָאה טכַאנ יד סָאװ

 ,ָאד יז

 ! רימ טימ ָאד ַײז

 טכַאנ ןוֿפ געוו ןרעביא טנַאה ןַײד רימ גנַאלרעד

 ,.טלעצעג ןַײד ןוֿפ רעיוט םוצ

 ,רענייא ןיב'כ

 .ןילַא רענייא

 שטיווַאכמיס .ש

 םיורט ַא יו

 ןרָאי .ןוא געט ענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ םיורט ַא יו

 .ןורּכז ןַײמ ןיא םייה ןַײמ ףיוא-טייג

 ,ןעיורג ןיא לּפעג ןיא ,ןטַײװ רעד ןוֿפ עז ךיא

 יןעיולב םעד למיה םעד ,ןסַאג יד ,לטעטש ןַײמ

 ,הליֿפּת ַא טעשטּפעש ןוא טרָאד טסילֿפ סָאװ לכליט סָאד

 .עליטש ךעלעילַאװכ ןגָאי טכענ ךרוד ןוא געט ךרוד

 ןוגינ רעד ןרױלרַאֿפ ןטַײװ ןיא טרעטיצ'ס ןוא

 .ןגיוו עשרעדניק רעביא סעמַאמ ענעגיובעג ןוֿפ

 ,ןדִיי עשיליוּפ יד ,רעדירב ענַײמ עז'כ ןוא

 ףןדירַאי ףיוא ,טעטש ןיא ,טקיבױטשרַאֿפ ,טעוװַאהרַאֿפ
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 ,עמורֿפ יד ,סעבָאב יד ןוֿפ גנַאג םעד ךיוא םענרַאֿפ'כ
 ,ןעמוטש קידוועמעש םעד ,ךעלדיימ יד ןוֿפ קילב םעד

 ,רעמייב יו עטסעֿפ יד ,ןעגנוי יד ,ייז עז'כ ןוא
 ,סרעמיורט עקיבייא יד ,סרעכוז יד ,סרעיוב יד

 ...ןעגנַאזעג טימ טכליהרַאֿפ ךעלסעג יד ןבָאה ייז

 .ןעגנַאגרַאֿפ םענייא ןיא עלַא ייז ןענַײז טציא

 עטנערברַאֿפ ןעמייה ןוֿפ תוֿברוח יד ןרַאטש טציא

 ,עטדנעשעג סנבעל ןוֿפ סנטָאש יד ןענייוו'ס ןוא

 ,ןגָאלק ףיוא טינ טרעה ןוא ץרַאה ןַײמ טרעמָאי'ס ןוא
 ,לגָאװ ןוא רעדנַאװ ןיא ,רעדנעל ךרוד ןוא טעטש ךרוד

187 

 ...טנעה

 ,ךיור ןוא רעַײֿפ ןוֿפ ןלַײז ןייק טינ

 רעטַארק ַא ןוֿפ ַײּפשעג-ןעמַאלֿפ ןייק טשינ

 ,סעטַאט יד ןוא סעמַאמ יד טכַארבעגמוא טָאה

 ליומ ןקימוהּת ריא טנֿפעעצ טָאה דרע יד טינ

 עֿפיט ןטנורגּפָא ןיא ןעגנולשרַאֿפ ןוא

 ,םיֿפוג עשרעדניק יד ,רוד ןצנַאג םעד

 טנַאה עשישטנעמ ַא ,טנַאה ַא רָאנ

 , ,.דנַארב ןוא םוקמוא טימ טעטנעּפרַאֿפ ןוא טמױצרַאֿפ טָאה

 ,טקילֿפעצ רעדניק יד ןבָאה טנעהנשטנעמ ןוא
 ,טקישעג סנוויוא ןיא ןבָאה טנעהנשטנעמ ןוא
 -- טביורעג ןטכָאשעג ןבָאה טנעהנשטנעמ ןוא
 ,טיוטעג ,ייז טיוטעג ןבָאה טנעהנשטנעמ

 ןֶפ49 לָאערטנָאמ
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 ריאי שיא

 רשבמ

 ,דלַאװ

 ,געטש ןוא

 ,רעסַאוװ קילַאװק ןוא

 עשז ןעוו

 ןיוש וטסמוק

 רׂשֿבמ

 ןעקנערּפשוצֿפױרַא

 םייח םימ

 ןשַא יד ףיוא

 ?עקנילבערט ןוֿפ

 ,סעטָאלב ןיא ךיז עשטּפָאט

 ,רעדימ

 .ןכַאילש עטניײװרַאֿפ ףיוא

 ,רעמייב יד ,ענעגָאװצעגּפָא

 : ןכַאל םיתמ ןרעה

 ,עקדוב ןוא דרעֿפ טימ ,ָאד ןרָאֿפעג

 ;קידצ רעסיורג ַא זיא

 ,תוקיֿבד ןיא טליהעגנַײא ,םידיסח

 ,גוודזמ ךיז הניכש טימ

 ,סעטַאכ יד וצ

 ,הלואג ןעגנערב

 - ,דִיי ַא טכַײלש

 ,דרומ ַא

 ?ענַאל עטיור יד טנערב עשז ּווװ

 ? גרוה רעד זיא עשז רעוו
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 ,זָארג ןשוילּפ
 .לגעטש טעדוסרַאֿפ

 .ןגָאלק רענעט-ןעּפָאש

 ןשיװַאלק ףיוא

 ,םיתמ ןענייוו

 טיורג סע זיב

 . ..ןגָאט ףיוא

 ןבעוו םיכירכּת

 ירעדרעמ עביוט

 .ןגעוו עטסיוו סנלױּפ ףיוא

 ,ענַאל עטיור יד טנערב ןעמעוו רַאֿפ

 ?ןגעוו טענַײמ רַאֿפ טשינ ביוא

 ,דלַאוו

 ,געטש ןוא

 .רעסַאװ קילַאוװק ןוא

 ...עלוֿפ ַא ןיוש זיא סָאמ יד

 .,ךיז לַײא
 ,רׂשֿבמ ,ןיוש ךיז לַײא

 ...הלואג יד טשינ קיטעּפשרַאֿפ

 ברַאפנעזָאר} הוח

 94 טעלג ֹא

 .ןוָאר ןוא רעמענירב ערעל יד ןוֿפ רעזדלעה עלַא
 טנײארַאֿפ ךיז ןבָאה --- עטסוּפ יד ןטנורנּפָא יד ןוֿפ

 ןֿפוס ןוא ןֿפוס-ןיא ןוֿפ ליומ ךרוד ,ייז ךרוד ןוא

 .טיקמַאזנייא יד :ףיט רעד ןוֿפ ךיז יירשעג'ס טסַײר
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 טייקמוטש לַײװ ,יירשעג סָאד טינ טַײרש סע רָאנ

 .יינש ןוֿפ טסױוֿפ עיולב ַא -- ליומ סָאד טּפָאטשרַאֿפ טָאה

 טליגכַײלג ןוֿפ טסױֿפ עטלַאק קיזַײא ַאזַא

 .יירשעג םעד ןוֿפ גנוצרעקַאלֿפ עסייה יד טשעל

 ,םַאזנייא ןיב ךיא : ןגיַײװש ןטלעוו עלַא

 ןילַא טגַײטש ןוא טלַאֿפ לביוטש רעדעי ,לדמעז רעדעי

 ,ערדָאי רעדעי ןיא טילג סָאװ ,םַאלֿפ רעד ןוא

 .ןײגרַאֿפ ךָאנ רע טוט ןטייווצ ַא טֿפערט'ר רעדייא

 ,עלַא ןוֿפ רעטסמַאזנייא וד ,שטנעמ ,וד ןוא

 ,טָאג ןוֿפ ץרַאה םוצ ןקַאהכרוד טליגכַײלג יד טסליוו

 ,הלג"סנ ןוא הלגתנ ץלַא ןזיּפשכרודַא טסליוו

 .,דחא רעד ךיוא זיא םַאזנייא זַא ,ןייגרעד וצ

 ,םערָאװ רעקידכעבענ שידלעה ,רעדורב וד ,ד

 .טלעוו רעמוטש ןוֿפ טײקמַאזנייא יד טַײרש ןזעוו ןַײד ךרוד

 ...םערָא ױזַא ךָאד ןוא רעקַאלֿפ ןוֿפ ליומ סָאד טסיב

 ,טלעק ןוֿפ טנַאװ ַא טייטש וליֿפַא רימ ןוא ריד ןשיווצ

 ,רענַײמ וצ ,טײקמַאזנייא עדמערֿפ ,עשז םוק

 .טעב ןטלַאק קיזַײא ףיוא רימ ןבענ ךיז גייל

 --- רענייטש ייווצ ךיז ןטלַאּפש'ס יו ,ערעדנַא סָאד סנייא ןטלַאּפש רימָאל
 ,טעלג ַא :טֿפַאשמיֿבורק ןוֿפ קנוֿפ רעכיילב ַא טעוװ ןריובעג ןיב
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 קסנַארימ ץרפ

 דרעפ

 לשמ ַא

 ,דרע רעטײנשרַאֿפ סַײװ ַא ףיוא

 ןענַאד ןוֿפ רעטנזיוט ןלַײמ

 ,דרעֿפ טעקירבעצ ךיז ןבָאה

 .*.ןענַאּפש ךיז רעמ ןזָאלעג טינ

 ןַאּפש זיא ןַאגעג גונעג ןיוש ---

 ,ןטילש ןרעווש םעד טּפעלשעג ןוא

 ! ןַאוװיא לצירּפ םעד ַײב

 !ןטילעג שטַײב רעצרַאװש ןַײז ןוֿפ

 ! טקנַאצעג לַאטש ןיא גונעג ןיוש

 ,,ןטנירגעצ ,זָארג ןסעגעג זיולב
 טגנַאלרעד לצירּפ םעד ןעמ'ט

 ,..ןטניה ןיא סעװעקדָאּפ יד טימ

 ,דנַײרֿפ ןַײז ,שטַײב עצרַאװש יד ןוא
 ךעלקיטש טנזיוט ףיוא טקילֿפעצ ןעמ'ט

 טנַײה ןוֿפ זַא : ןסָאלשַאב ןוא

 ...ךעלקילג ןוא ַײרֿפ ןבעל ןעמ טעוו

 ,טצילבעגּפָא ןבָאה ןצילב

 ,ןֿפָאלעגּפָא ןענַײז ןרָאי

 טציא ןעמ טָאה ןסעגרַאֿפ ןיוש

 .י .ןֿפָארטעג לָאמַא טָאה סע סָאװ

 דרעֿפ עטעוועטנובעצ יד

 לגייב דרעֿפיט ןיא ןיוש ןקַאב
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 ,טרעה ,דוֿבּכ רעייז ןיא ןוא
 ,לגיײֿפ רעמייב ףיוא זיולב ןעגניז

 ןיז ןוא ךעלקינייא יד רָאנ

 ,עטנַאקַאב ןוא םיֿבורק יד ןוא

 ןיגַאב ןוֿפ רעדיוו ןעייג

 -- עטנַאּפשעגנַײא טנווָא ןזיב

 !שטַײטס ...סנטילש ערעווש יד ןיא

 ...ןקערשרעד ךיז עלַא ןלעוו

 -- שטַײב עצרַאוװש ןייק טינ ייז טגָאלש'ס

 ...ןקעטש רעטיור ַא טציא ייז טגָאײ'ס

 ברַאפנעזָאר הוח

 דניק ןיימ רַאפ דיילק א

 ,דניק ןַײמ ,דיילק ַא טײנעגֿפױא ריד טלָאװ ךיא

 דײרֿפ רענעלויט ,רערעטיול ןוֿפ

 טוה ַא טימ טריצַאב ּפָאק ןַיײד טלָאװ ןוא

 ,דַײז ןקינוז ,ןטלכיימשעצ ןוֿפ

 לֿפָאטנַאּפ רָאּפ ַא ןָאטעגנָא ריד טלָאװ ךיא
 זָאלג ןקידנבעווש ,ןקיטכיזכרוד ןוֿפ
 ריט ןַײמ ןוֿפ ןזָאלעגסױרַא ךיד טלָאװ ןוא
 .זָאר ןוֿפ ןוא ןירג ןוֿפ ,גָאזוצ ןוֿפ ןטעקוב טימ

 ,דגיק ןַיײמ ,טלַאק יױזַא ןסיורד רעבָא זיא

 .טניוו רערקֿפה ַא ןסיורד ריד ףיוא טרעיול'ס ןוא
 ,ךײרֿפ ןוֿפ לדיילק ענעלויט סָאד ןקילֿפעצ טעוװ רע

 ,דַײז רעקינוז ןוֿפ לטיה ןַײד ןרעוו טעוו טעּפַאילכַאב
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 ,זָאלג ןקניניד ןוֿפ ךעלכיש יד ןלעװ ןרעטילּפשעצ

 ,זָאר ןוֿפ ןוא ןירג ןוֿפ גָאװצ רעד ןגיל טעװ עטָאלב ןיא

 : ןייוועג שידניק ןַײד ,זָאלֿפליה ןַײד ןטַײװ ןוֿפ ךיא רעה ןיוש

 !ןילַא רעביא טינ ךימ זָאל ,עלעמַאמ ---

 ,דניק ןַײמ ,דיילק ַא טײנעגֿפױא ריד ךיא טלָאװ

 רעצ ןלעקנוט םענעגייא ןַײמ ןוֿפ

 גנורַאֿפרעד ןוֿפ טוה ןַײמ טעוועצינעגרעביא ריד ןוא

 ,רַאֿפעג רעד ןוֿפ ךיד ןעמערישַאב וצ

 ,ךיש ענעגייא ענַײמ ןָאטעגנָא ריד ךיא טלָאװ

 ,ןַײּפ ןקיכעטש ןוֿפ לגענ טימ עטעוװַאקעג

 ריט ןַײמ ןוֿפ ןזָאלעגסױרַא ךיד טלָאװ ןוא

 ןַײש ןקידנסיוו ןוֿפ ,המכח ןוֿפ ּפמָאלשַאט ַא טימ

 ,דגיק ןַײמ ,טלַאק ױזַא ןסיורד רעבָא זיא

 ,טניוו רערקֿפה ַא ריד ףיוא טרעיול'ס ןוא

 ,רעצ ןַיײמ ןוֿפ דיילק עקידלַאֿפ סָאד ןקילֿפעצ טעוװ רע

 .רַאֿפעג רַאֿפ ּפָאק ןַײד ,דחּפ רַאֿפ םעזוב ןַײד ןזױלבטנַא

 .ץענ רעקיּפמוז ַא ןיא ךיש עקילגענ יד ןלעוו ןעקניז ןוא

 ...ץל ַא ןוֿפ גיוא סָאד ןרעוו טעװ המכח ןוֿפ ּפמָאלשַאט רעד

 : ןייוועג שידניק ןַײד ,זָאלֿפליה ןַײד ןטַײװ ןוֿפ ךיא רעה ןיוש

 !ןיילַא רעביא טינ ךימ זָאל ,עלעמַאמ --

 ,עמַאמ ןַײד ןירָאטײנ עקידלזמילש ַאזַא

 ,דניק ריא רַאֿפ ןעיינ טינ דיילק ןייק ןעק

 המשנ ענעגייא ריא זיולב טקיטולבעצ ןוא טכעטש ןוא טכעטש

 ,טדנילברַאֿפ גיוא ריא ןוא טשירַאנרַאֿפ ּפָאק ריא ןוא

 ,דניק ןדלָאג ,קיטכיל ןַײמ ,ןכעטשֿפױא ריד ןעק'כ סָאװ ץלַא יָא
 .רעמ טינ רָאג ,טֿפַאשביל ןוֿפ דמעהטנווַײל ַא זיא
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 תוכרב זיא -- ןבעגטימ ריד ןעק'כ סָאװ ץלַא

 .רערט ַא רענַײמ ןוֿפ לַאש רעסייה ַא ןיא

 .ןילַא ןזָאל ךיד ךיא זומ ,דניק ,ןסיורד ןיא ןזָאל ןוא

 .ןייג ךיז ןענרעל וצ רעטכַײל זיא עביל ןוֿפ ךעלדמעה ןיא רשֿפא

 טנעוו עקיבוטש ןשיווצ ךעטש ךיא ןוא ךעטש ןוא ךיא ץיז

 ,טנעה יד רימ ַײב ןרעטיצ'ס ןוא ץרַאה סָאד רימ ןיא טרעטַאלֿפיס ןוא

 יקסנַארימ ץרפ

 שידק א

 ,שַא ןייק טינ ירֿבק ןייק טינ

 ,רעכיילב ַא ,דמַאז לגרעב ןייק טשינ

 שדקתיו לדגתי

 ! רכז ןקיטעמוא רעייז

 ,ןָאסלעגרעב ,שיקרַאמ ,רּתסנ

 ..+ןישורבָאד ןוא קַאבלוק ,ןיקלַאה

 ןָאֿפטײהַײרֿפ רעטיור רעד ןוֿפ

 .םיסונַא יד ןוֿפ טולב סָאד טֿפירט

 ,שַא ןייק טינ ,רֿבק ןייק טינ

 !שדקתיו לדגתי

 טביולגעגנַײא ,ןקָארשעגנַײא

 ,ןטגָאזעגוצ םולח םעניא

 טביולעג דנַאש זיב ייז ןבָאה

 .ןטקַאּפעג םעד ,רעדרעמ רעייז

 יז טָאה טעװעטַארעג טינ

 .רעטַאלֿפ רעייז ןוא ביול רעייז
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 ײלרעלַא םייוניע טימ

 ,טרעטַאמרַאֿפ טיוט םוצ ייז ןעמ טָאה

 שדקתיו לדגתי

 .שַא ןייק טיג ,רֿבק ןייק טינ

 יז ןעמ טָאה ןעמונעגוצ

 ןקערש ןוא ליורג ןוֿפ טכַאנ ַא ןיא
 ייבש ןֿפױא ןבילבעג ןוא

 .ןקעלֿפ יד טולב ןוֿפ רָאנ ןענַײז

 ,טירט עצרַאװש ,תויתוא עטיור

 ,ןבירשרַאֿפ ךַארּפשרעדרעמ ַא ןיא

 דיל טקידנערַאֿפ-טינ ַא ןוא

 ,ןבילבעג יינש ןֿפױא טרָאד זיא

 .שַא ןייק טינ ,רֿבק ןייק טינ

 ! שדקתיו לדגתי

 ריפַאש .מ .מ

 טלעוו רעד ןופ רַאה ,רימ גָאז

 --- םיקידצ יד ייז ןוֿפ ןענרעל ןדע-ןג ןיא סָאװ ,םירֿפס יד

 ? ןקילֿפעצ ייז ןלָאז םִייוג זַא ,טזָאלעג וטסָאה יו

 -- םַאלֿפ ןליטש רעייז ַײב טמערַאװעג ךיז ןבָאה תורוד ליֿפ ױזַא

 ? םַאכ רעד ,רעקנוי רעד ןָאטעג ייז טימ טָאה סָאװ

 ,רהוז םענוֿפ רעקיטש טקילֿפעג ןנָאה םיריזח

 -- ןעיאנג יד ןיא טרעגלַאוװעג ךיז טָאה סָאװ

 ,טריֿפעגקעװַא ןיהַא םיא ןבָאה םִייוג

 ,טריּפש טימ ןוא החיצר טימ עלוֿפ ךָאנ
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 ,סאּתכסמ ענַײד טרעכעלעגכרוד ייז ןבָאה סעקיטש יד טימ

 .רעטכעלעג ןוֿפ טכַײקעג הׂשעמ-תעשב ןוא

 -- ט"תויח"ּת ןוא ו"נתּת תוריזג ןגעוו תוניק יד

 ,טַאהעג ןבָאה ייז ףוס ַא רַאֿפ סָאװ ,דניוו ןוא ייוו

 ,ןקוב ריד רַאֿפ ייז טימ ךיז טגעלֿפ עמ סָאװ ,םירֿפס יד

 .טעקורכעג ייז רעביא ןוא טעכוינַאב ייז םיריזח ןבָאה

 ,ןַײװש ַא טכַאלשעג טָאה'מ ןוא קעװַא ןעמ זיא ךָאנרעד

 ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ףיט זיב ריב ןעקנורטעג ןוא

 ,טרעדינעגּפָארַא םלצ םענוֿפ יבקַאי טָאה סוזעי זַא ,טגָאז עמ)

 -- "?רעדיוו ןיוש ,ע52 :רסומ טגָאזעג ייז ןוא ןעמוקעג ןוא

 ."טוג זיא ױזַא; :טרעֿפטנעעג ןצנוק ןָא םיא ןעמ טָאה

 ,(טולב ריא ןוֿפ טעּפַאק עס סָאװ ,עיטסָאה יד ץלַא ךָאנ ךיז טמולח ייז

 ןביוט יד יוװ ןעקרָאװ ןגעלֿפ סרענרעל ענַײד

 ,ןביול ןעמָאנ ןַיײד ןוא םירֿפס ענַײד רעביא ןגיוו ךיז ןוא

 --- טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ,וד גָאז
 ? טלעטשעג טּפשמ ַאזַא וצ עלַא יז ןעמ טָאה סָאװ רַאֿפ





 ןטלאהעגסיוא טאה קלאצ ו"יה



 . בילטַאג ינ

 תויולג-ץוביק

 ןכַאילש עשילמיה טימ .,ןעמי ףיוא ,ןדרע ףיוא

 ןכרּכ ןוא םיֿבושי ,רעדנעל ןוֿפ

 ןעִיצ ךיז םינומה ,תונחמ ךיז ןגָארט סע

 .ןויצ ןקיליײה ןוֿפ ןדנַאר עקינוז וצ

 ,עירישזלַא רעלעג ןוֿפ ,עירַאגלוב רענירג ןוֿפ

 רעריביס ןטלעק ןוֿפ ,רענעדַא ןציה ןוֿפ

 ,ןַאמעינ םַײב ןוא ןייר םַײב ,וערַאנ םַײב ןוא טורּפ םַײב

 יענעס ןוא רעביט םַײב ,לסַײװ ןוא רעּפעינד םַײב

 ,סערעֿפס עשילמיה ךרוד ,ןעמי ףיוא ,ןדרע ףיוא

 .סָארעַא עכיג טימ ,ןֿפיש טימ ,ןענַאב טימ

 ,עטלַא יא ,עגנוי יא ,ןדִיי ךיז ןגָארט סע

 .ןטלַארטשעצ רעטיול םוצ ,לארׂשי דנַאלמיײה םוצ

 ,םירצמ ןטנָאנ ןוֿפ ,עיליזַארב ןטַײװ ןוֿפ

 ,רעַײרֿפ עקירעמַא ןוֿפ ,טכענקרַאֿפ ,עינַאּפש ןוֿפ

 ,רעדינ ןיא --- דנַאלָאה ןוֿפ ,עיברעס ןיא ןכייה ןוֿפ

 ,רעטילבעצ עילַאטיא ,רעגעװרָאנ ןעיינש ןוֿפ

 ,עניכ ןיא ןטיונ ןוֿפ ,עדַאנַאק רעטַאז ןוֿפ

 ,רעניטנעגרַא ןַיײש ןוֿפ ,דנַאלגנע ןיא ןעלּפענ ןוֿפ

 --- קיֿפוסנָא סיריירּפ ןוֿפ ,סעּפעטס ןוֿפ

 .ןוֿפצ ןוא םורד ןוא ֿברעמ ןוא חרזמ ןוֿפ

 ,סעקערטש עשילמיה ךרוד ,ןעמי ףיוא ,ןדרע ףיוא

 ,ןקעה עטסנֿפרָאװרַאֿפ ,תומוקמ עטסטַײװ ןוֿפ

 ןענַאגַאװ ,ןענָאװַא ,ןגוצ טיִמ ,ןֿפיש טימ
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 ױגָארט ךיז טוט קלָאֿפ ַא ,ךיז טיצ סע המוא ןַא

 ,עיורג ןיא סעמשטוק ןיא .,ןענַאברוט עסַײװ ןיא

 ,עיולב טימ ןגיוא טימ ,עצרַאװש טימ ןגיוא טימ

 ,ןטַאלַאכ עטמילבעג ,סעטָאּפַאק .ךעלקער ןיא

 .עטַאלג רעמינּפ טימ ,טקידרעבַאב תורוצ טימ

 ,םינקז יא ,ךעלֿפוע יא ,ןעױרֿפ יא ,רענעמ יא

 ,תונושל םיעֿבש ףיוא ןעגנולקעצ רעלַײמ טימ

 ןליוו ןוא רעצרעה טימ ,קיברַאֿפליֿפ ,קיגנַאלקליֿפ

 ,הליֿפּת ןיא ןּפיל טימ ,גנורַאג ןיא ןקילב טימ

 ,תישארב ןלעה םעד ,רעדנּוװ םעד ןיוש ןעזדעד

 יךשוח ןוֿפ ,תולג ןוֿפ טנזיוט ייווצ ןרָאי ךָאנ

 ןעמענֿפױא ייז טסעוו וד ,לארׂשי --- דנַאלמיײה יִא

 ;ןעמעשרַאֿפ םענייק טסעװ ,ןעמענֿפױא עלַא טסעוו

 ,ןדנילב ןוֿפ ,ןטסיוװ ןוֿפ ,רעדנַאוװ ןוֿפ ןעמוק ייז

 ,ןטניוו ןיא טלקיוועג ,טעגרהעצ --- רעדלעֿפ ןוֿפ

 ,ןעגנַאהַאב המיא טימ -- געוומוא ןוא ןגעוו ןוֿפ

 ,ןעגנַאזעג-"לסעוו טסרָאה; .ןעמָארגָאּפ עניורב ןוֿפ

 ,ןקירבַאֿפ-םוקמוא ןוֿפ ,סָאטעג ןיא ןליורג ןוֿפ

 ,ןקיטש סָאװ ןזַאג ןוֿפ ,טרעקַאלֿפעצ סנוויוא ןוֿפ

 ,רעניַארקוא תוגירה ,דנַאלשטַײד ןיא סעניוב ןוֿפ

 ,סרענַײּפ עשירעגנוא ,ךַײרטסע ןיא סרעליוק ןוֿפ

 ןטלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא קיסיֿפיײװצ תויח ןוֿפ

 ,ןטלַאהַאב סמעדיוב ןוֿפ ,ןבָארגרַאֿפ סרעקנוב ןוֿפ

 ,עטרירעמונ טנעה טימ ץיוושיוא ןוֿפ ןעמוק ייז

 ,עטריֿפעג רעבירג וצ ףָאהטוטש ןוֿפ ןעמוק ייז

 ,רעדלעוו ערעטצניֿפ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןוֿפ

 -- רעטלעהעצ הֿפירׂש ןיא ,הדירמ-עשרַאװ ןוֿפ

 -- ןענַאד ןוֿפ ןעמוק ייז ,ןטרָאד ןוֿפ ןעמוק ייז

 ,קענַאדַײמ ןוֿפ ׁשַא ןוֿפ ,רערַאנָאּפ רענייב ןוֿפ

 ,רעקָארָאמ ןלייה ןוֿפ ,עיִסרעּפ ןיא תוֿברוח ןוֿפ
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 ,ןקָארשעגנָא דנַײֿפ ןוֿפ ,קַאריא ןוא ןמיּת ןוֿפ
 האנׂש רעקימס ןוֿפ ,טקילַאגרַאֿפ טיײקדמערֿפ ןוֿפ
 ,הנידמ רעדעי ןיא ,ןדעי ןיא לקניוו ןיא
 ,הכיא ןוא רוזחמ ןוֿפ --- ןעמייה ןוֿפ ןעמוק ייז
 ,תוחוּכ עשירעֿפמעק לוֿפ -- רעזַײה ןוֿפ ןעמוק יז
 ,רודיס ןוא הרוּת לוֿפ --- ןלוש ןוֿפ ןעמוק ייז
 ,רעדיל ןוא ןענָאֿפ ןוֿפ --- ןבולק ןוֿפ ןעמוק ייז
 ,ןטַײצ יד רעבירַא ,לַארטשעצ-םערוט ַא
 ,ןרעטש ַא טלקניֿפעג טָאה יז ןוֿפ ןדעי וצ
 .ןרעווש ןיא לגָאװ ןיא ,עגנַאל טכַאנ-םידחּפ ןיא
 ןגיוצעג ,דנַאלמיײה ןַײמ ,ךיז ריד וצ ןבָאה ייז
 ןגיוא יד ןיא ילג טימ ,רעבַײל יד ןיא זיורב טימ
 ,עצרַאװש ןיא ןעהעש ןיא ,ךיד ןעזעג ןבָאה יז
 ,ןצרַאװש ןצענערג ַײב ,טקיּפמוזרַאֿפ ,ןווָאר ןיא
 --- -- ןדעיַא ףיוא געוו ףיוא ייז טגָאיעג טָאה טיוט ןעוו
 ! תדלומ :רָאנ טרָאװ ןייא טרעטסילֿפעג ןבָאה ייז

 ,ןעמענֿפױא ייז טסעוו וד !לארׂשי --- ןַײמ דנַאל ,ָא
 ;ןעמעשרַאֿפ םענייק טסעוו ןעמענֿפױא עלַא טסעוו
 ,רעדניק יו ,ייז טסעוו וד עלַא ןעילוטוצ ןוא
 ,עטנירגעצ ענַײד וצ ןטסירב עשרעטומ וצ
 ,ןרערט יד ייז גיוא ןוֿפ וטסעװ ןשיװּפָא ןוא
 ,סנרעטש ןוֿפ ייז גרָאז יד וטסעװ ןטעלגסיוא ןוא
 ןכָארבעצ ,רעצרעה יד וטסעוװ ןכַאמ ץנַאג ןוא
 ,ןכָאיַאב עַײנ טימ ןלוע טימ ייז טסעוו ןוא
 ןֿפַאש ןוֿפ ,ןעיוב ןוֿפ ,ןלוע עקינוז טימ
 ,ןֿפַאה ןרעכיז ַא ,עטנוזעג ַא םייה ַא
 ַײרֿפ ןיא ןטנורג ןיא טקימַאטשרַאֿפ ,ןבעל ַא
 == = צילִנ ,עקילָאצנָא תורוד רַאֿפ ןוא ךיז רָאֿפ
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 לֵא גיס י -

 טעבעג סחישמ

 ,המילש הנומאב ןימַאמ ינַא

 ,ןטלַאהסיוא טעװ קלָאֿפ ןַײמ זַא

 ,טצעזעגקעװַא ךימ טָאה לרוג ןַײמ זַא
 טצעזעגקעװַא טסיזמוא טשינ ךימ טָאה'מ זַא

 ,ןקידנּוװטולב ַא רעיורט ןוֿפ רעיוט םַײב

 ,לשמ םענייש שיטעָאּפ ַא סעּפע בילוצ זיולב
 ...סַײװ א עלעזייא ןַא ,ןקיטכיל ַא גָאט ַא ןגעוו

 ןלַאֿפַאב טֿפָא ָאד ךימ ןעוט ןדשח ערעווש

 ,תוקֿפס עלַא ןרָאצ ןקירעַײֿפ טימ ךיז ןוֿפ בַײרט ךיא

 : ךיז ןצייר ייז ןוא ןעמוק ,ןעמוק ייז רָאנ

 ! ןטייק-תוחילש ענַײד ןוֿפ סױרַא-גנירּפש --

 ךעלרענרעהיץרַאװש יד טימ ערה-רצי רעד

 סיֿפרעטניה ענַײז ףיוא קָאב ַא יו ךיז טלעטש

 :קזוח םינּפ ןיא רימ טעקעב ןוא

 חירטמ ןיוש ךיז ַײז ,ונ ,חילש ,חישמע ---
 ריצַאּפש ןַײד ןיוש ךַאמ ןוא
 ...דנַאל-תולג ןגנַאל ,ןסיורג ןרעביא

 יעקנירעטַאק-ןסַאג ַא רידַאנ

 םענייא ןיא רשֿפא ןייג רימָאל

 !עקנילבערט ירע יד ןיא

 -- ןענַאּפש ןזָאל ךיז רימָאל

 ,סקידחישמ ַא ןליּפש טסעוו וד

 .ןעגנירּפש-ןצנַאט לעוו ךיא

 ,סקידאיֿבנה והילא ןַא ןצנַאט-ןעגנירּפש

 ...ןלעװקנָא ןלעוו תוֿברוח יד ןוא

 א 2" חוּכ ןזַײװַאב רימ ןלעוו רשֿפא



 שידַאנַאק 0

 .שינעמוקמוא ןַײז ןוֿפ לדניק שידִיי ַא ןֿפורסױרַא

 .ןענויזחרַאֿפ טגעמעג ךיז טָאה לאקזחי

 ,םענעביוהעג ַא לשמ ַא ךָאנ ןביײרשוצ רימ ןלעוו
 ,ענייש יד וצ ,םילשמ-רעדנווו יד וצ

 --- ינשה ךנּת ַא ןַײז רדסמ ןלעוװ רימ

 ,ןבָאה ביל רערעמ ךָאנ זדנוא רעקלעֿפ יד ןלעוו
 ..."דוֿבּכ ןרעקידנלַאש ךָאנ ןבעגּפָא זדנוא ןלעוו

 ,ערה-רצי רעד רימ וצ סָאד רע טדער ָא ױזַא

 ךיז ןוֿפ םיא גָאי ,ךיז ןוֿפ םיא בַיײרט ךיא ןוא

 .ןעמוקייב רעטַײװ םיא לעוװ ןוא

 ,טכיל ןַײמ ףיוא ןלַאֿפעג טשינ ךָאנ קעלֿפ ןייק

 ,עטסיוו ענַײז םירוביד יד ןוֿפ טשינ

 ,תוֿברוח יד ןוֿפ רעַײֿפ ןוא ךיור םענוֿפ טשינ

 ,ןימַאמ ינַא ןַײמ זיא ךָאנ קיטכיל

 ,המילש הנומאב ןימַאמ ינַא

 טלייוורעדסיוא זיא קלָאֿפ ןַײמ זַא

 ןטלעוו עלַא ןוֿפ ןוא רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ

 ,עטהאמוטרַאֿפ יד ,ןטַײצ יד ןעמוקַײב וצ

 ...עטקיטלַאװגרַאֿפ יד ,תוֿפוקּת יד

 לוש-תלוּפמ ַא ןוֿפ שמש רעמערָא ןַא

 ,הרוׂשב עסיורג יד ןגָאזנָא ןעמוק רימ טעוו

 ןטלַאהעגסיױא טָאה קלָאֿפ ןַײמ זַא

 .המילש הלואגל ןרָאװעג יואר ןוא

 ,טלגנירעגמורַא ןלוש עטנערברַאֿפ ןומה ַא טימ

 ןגעקטנַא רימ סע טייג --- טלטרַאגעגמורַא

 .ןרָאי-ןוא-געט יד ןיוש ןסעגרַאֿפ בָאה ךיא
 .ןטַײצ יד ןוֿפ םעדָאֿפ-ןובשח םעד ןיא ןרױלרַאֿפ

 ,ןרָאװעג טלַא ןיוש זיא טייקיבייא ןַא

 ,טרעבליזרַאֿפ-סַײװ ןיוש -- רעטנזױטרָאי ןוא רעטרעדנוהרָאי

 תורוד ערעייז טכיוהעגסיוא ןבָאה תוֿפוקּת
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 .טרעלױקעגּפָארַא דרע רעד ןוֿפ ךיז ןבָאה ןוא

 לסקַא יד ףיוא ןדרעוװש טימ רעקלעֿפ

 ֿברעמ ןוֿפ טנָאזירָאה ןיא קעװַא ןענַײז

 ,ןלַאֿפעגּפָארַא טיוט גערבדרע םענוֿפ ןענַײז ןוא

 ,תירחַא ןיוש זיא רעטציא זַא ,סוא-טזַײװ

 ,םימדה תירחַא ,םימיה תירחַא ןיוש

 טרָאװ ערעווש קילָאטש עקיזָאד סָאד בָאה

 ,ןרָאלקרעד ,ךיז ןענרעלרעד טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק

 ,םישוריּפ-ךיוה עלַא טימ טשטַײטעג סע בָאה

 .ןרָאװעג רָאלק רימ סע זיא טציא

 ,המילש הנומאב ןימַאמ ינַא

 לסקַא ענַײמ ןוֿפ ּפָארַא-לסיירט ךיא ןוא

 .ןסקַאװעגוצ ייז ףיוא ןענַײז סָאװ ,רעטרעדנוהרָאי עלַא

 טריֿפעגוצ וצרעהַא ךימ טָאה'ס רעו ,ןעקנעדעג טשינ ליוו'כ

 ,ןדגוו עטקַאהעג ןיא רעיוט-רעיורט םוצ

 ,ןטרַאװ ןַײמ ץלַא רעגנירג ,רעגנירג רימ טרעוו'ס

 ,סנטָאש יו רימ ןוֿפ קעװַא-ןעֶיצ ןטַײצ יד

 ,עטכַארטעגסיױא ,טרעלקעגסיוא יו

 .טשינ ךָאנ ָאד ךיא ץיז וליֿפַא גָאט ןייק

 ,ןעוועג ָאד ןעניגַאב ַאזַא טשרע ןטכענ ,ןטכענ טשרע
 ,ױטלּפענ םענוֿפ ןוא געוו ןעיורג םענוֿפ

 ,טױלבעגסױרַא רעדלעֿפ יד רעביא טָאה סָאװ

 ,לגנִיי ןרַאד ַא ָאד ךיז ןעזרעד ךיא בָאה

 .ןרעטיול ַא ןוא ןכַײלג ַא ןוא ןקנַאלש ַא

 ,טגײלעגקעװַא ּפָאק ןַײמ רעביא טנַאה ןַײז טָאה טָאג

 ,ןגייבנַײא ןקַאנ םעד רימ ןסייהעג

 ,ןגיובעגנַײא ףיט-ףיט ךיז בָאה'כ ןוא

 ,ךיוה ןוא סיורג ןענַאטשעג רימ רעביא זיא רע ןוא

 ,רעטרעוו עקידנבלַאז ענַײז טלמרומעג ןוא

 ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןרערט עיורג ,עגרַאק יד ןוא
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 .ןלַאֿפעג רָאה עגנַאל ענַײמ רעביא ןענַײז

 ,טניױו רע סָאװ רַאֿפ טגערֿפעג טשינ בָאה'כ

 ,טייקנגיובעג ןַײמ רעביא טרעיורט רע סָאװ רַאֿפ

 .ןבילבעג ןגיובעגנַײא ןיוש ךיא ןיב ױזַא רָאנ

 ,ןקידנווװ ןוא ןקיטולב םירֿבא ענַײמ עלַא

 .רימ ןיא ןביולג ןַײמ זיא ץנַאג רָאנ

 ,המילש הנומאב ןימַאמ ינַא

 ,ענייש יד ,העש-תירזחַא יד זַא

 ,םינּפ ןיא ןיוש רימ טקוק

 ,קרַאטש זיא קלָאֿפ ןַײמ זַא ןוא

 ןטלַאהעגסיױא טָאה קלָאֿפ ןַײמ זַא

 ,קיטכיל ןוא סיורג ,ןעגנַאגעגכרוד ןוא

 ,שינרעטצניֿפ ןרעווש םעד ךרוד

 .םיאנוׂש ענַײז ןוֿפ דנילב רעדליו רעד ךרוד

 ריאי שיא

 הלוע ןברק

 טנעמגַארפ

 עשטנַא זיא -- לארׂשי הצרַא ךליו ,ןיל-הפ תולגמ ֿבקעי אצױװ

 עטיו .לארׂשייץרא ןייק ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןוא ןליוּפ תולג ןוֿפ סױרַא

 "רַאֿפ רע טָאה -- טעה רורד תא סנ לע לע ;למרּכה רדהב לשא

 ןגױצעגֿפױרַא טָאה ןוא ,למרּכה רדה ןֿפױא קסירַאמַאט ַא טצנַאלֿפ

 ,הניתשלפ ץראב דֿבע ,רגיו .קלָאֿפ ןוֿפ גנוזיילרעד יד ןָאֿפ רעד ףיוא

 םעד רַאֿפ טנידעג ןוא טדמערֿפעג רע טָאה -- דעומל םימי לחויו

 זיא סָאװ טַײצ רעד ףיוא געט יד טקוקעגסיוא ןוא עניטסעלַאּפ דנַאל

 םעל רורד ץראב ארקיו ,וראוצ לעמ ולע רבשיו ,קרפיו ,טיײרבעגנָא
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 ןקַאנ ןַײז ףיוא ןוֿפ ךָאי םעד ןכָארבעצ ןוא ןֿפרָאװעגּפָארַא רע טָאה --
 ,קלָאֿפ ןרַאֿפ גנוזָאלַײרֿפ ַא דנַאל ןיא ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא

 -עג עקיזָאד יד ךָאנ ןעוועג זיא'ס ןוא ,הלאה םירֿבדה רחַא יהיו

 ..ןעשטנַא טווורּפעג טָאה טָאג ןוא ,בקעי תא הסנ םיהלאהו ,ןשינעעש

 רמאיו .עצדרעס עשטנַאי :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ,בקעי :וילא רמאיו

 -איו ,טײרבעגנָא ,רַאה ןַײמ ,ךיא ןיב טָא :טרעֿפטנעעג רע טָאה .יננה

 ..ןדיחי תא ..ןוז ןַײד ,ךיד טעב ךיא ,םענ ..ךנב תא אנ"חק :רמ
 תא ...ןצרַאה ןַײד ןוֿפ טולב סָאד ...תֿבהָא רשַא ,,,ּפָאק ןיא גיוא ןַײד

 גנערב ןוא ...םעה תלועל והלעהו ...ןיורק ןַײד ,ןעלעשטיא ...קחצי

 ,קלָאֿפ ןגעוו ןוֿפ ,רעֿפּפָאדנַארב ַא רַאֿפ ףיוא םיא

 -נַאי טָאה -- ונב קחצי לע םׂשיו ,הלועה ןשד תא ֿבקעי שרֿפױ

 ףיוא ןָאטעגֿפױרַא ןוא ,עקנילבערט ןוֿפ שַא סָאד טלקנערּפשעצ עשט

 דקומ -- לע ,תכרעמל ונב תא ֿבקעי חלשיו ,ןוז ןַײז ,ןעלעשטיא

 ףױרַא ,ןטכַאלש יד וצ ןוז ןַײז טקישעג עשטנַאי טָאה -- ומש ןעמל

 ..םש ןגעוו ןוֿפ ,םַאלֿפ רע זיא
2 

 ןעלעשטיא ןטימרַאֿפ טשינ ,לָאמ סָאד ,טָאה ךאלמ רעד ,ןיינ

 ןעמָאז ןַײז ןוא -- ןיֿבױא רעש תא ךערז שריו רעד .ןוז סעשטנַא

 םיוקמ טשינ ךיוא ךָאנ זיא --- דנַײֿפ ענַײז ןוֿפ רעיוט םעד ןברַא טעוו

 וברחו .דרע ןוא למיה ןשיווצ ךאלמ רעד ץלַא טרעיוה סע .ןרָאװעג

 טזױלבטנַא זיא דרעווש ןַײז ןוא -- םילשורי לע היוטנ ,ודיב הֿפולש

 .,םילשורי רעביא טקערטשעגסיוא ,טנַאה ןַײז ןיא

 ןגעוו ךיז ןרעּפמַא ?ןסיוו וטסליװ ,עשטנַאי סָאד זיא עשז רעוו

 .רע טָאה ןשטַײט אובר םישש :םישרֿפמ יד םעד

 -חַא יד ,םיקסוּפה תקולחמ ַא ןיא טלקיװרַאֿפ ךיוא זיא עשטנַאי

 ןעמ טָאה ,ןעווכעסייא ,סָאװכעסיײא -- וֿבירקהו וׂשע ;ןגָאז ןליוו םינור
 -ַאב -- ֿבירקנו העענ :ןהנעט רעדיוו םינושאר .ןעוועג ֿבירקמ עקַאט
 ֿבירקמ ריד רימ ןלעוװ ,ןצֿפעל יד ןוֿפ טעבעג סָאד ,טָאג ,רָאנ קיליװ

 םיושוע ונֲא :עשטנַאי טלמַאטש ,טמעלקרַאֿפ .ןסּפעש ןוא ןסקָא ןַײז
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 ןעוט ,ֿבירקמ רימ ןענַײז ,דימּת םוי לכב ,עגר רעדעי -- םיֿבירקזו

 | | ...ןענערב רימ
 א

 ןיא .גרעב עשטנַאי טציז ,שיטכיק ןַײמ יב ,רימ רעביאנגעק

 יררה ֿבקעי רַאֿפ .יררה -- ווָאקַאי -- ֿבקעי :םיא ןעמ טֿפור הֿפיח

 .טימ ,ּפָאק םעד ךיא גייב הרוֿבג ןַײז רַאֿפ ;ַײשּפָא סיורג ךיא בָאה

 רַאֿפ ךיא רעטיצ ןברק ןכעלשטנעמרעביא ןַײז בילוצ ;דוֿבּכה-תַארי

 ,סעשטיא עשטנַאי רעבָא .ןקילב ערעזדנוא ןוֿפ שינעגעגַאב םעד

 וצ ךיא עילוט ,גנילדנעצרָאי ַא טימ רימ ןוֿפ רעטלע זיא רע שטָאכ

 טשינ ךיז ךיא םעש םיא .דניק טקיטייוװעצ ןגייא ןַא יו םעזוב ןַײמ

 .ןזדלַאה ןוא ןעמענוצמורַא

 -סיוא סרעכעבשַא עלוֿפ ,הציחמ ַא יװ ,שיט ןֿפױא ,זדנוא ןשיווצ

 "גַאי .ךיור רעקידנעטש א טגנעה זדנוא רעביא .,ןזדליג עטרעכיירעג

 -סיוא ןַא ןוֿפ קיסירּפ םעניא סָאריּפַאּפ םעַײנ א טרעכײררַאֿפ עשט

 רעוו .זומּת ןטימ ןיא זיא'ס שטָאכ ,ןקורט טסוה רע .ןקידנענערב

 ?ןרסומ םיא טגַאװ רעוו ?ןטלַאהּפָא םיא ןעק

 ענעעזעגמוא ןַא ,ערעדנַא ןַא זדנוא ןשיוצ ךיוא טגנעה סע

 :לביארַאֿפ רעליטש ַא -- הציחמ

 ןיוש טסָאה ?טרָאֿפ וטסמוק עשז ןעוו ?וטסטרַאװ סָאװ ףיוא,----

 זיא עשזָאל .ָאטשינ זיא עלעשטיא .,טקיטעּפשרַאֿפ גונעג ךיוא ױזַא

 רַאֿפ ןבעל סָאד טזָאלעג ןבָאה עשימייה ליֿפ ױזַא .ָאטשינ ךיוא ןיוש

 "?ךיז ןטסמַאז עשז סָאװ .עקידעבעל יד
 ןסָאלשרַאֿפ טשינ ןענַײז -- ןעמ טגָאז -- םיצוריּת ןוֿפ ןרעיוט יד

 ףיילש יד רעגנע טגרַאװ ?ליומ סָאד ךיז טנֿפע יו ,רעבָא ,ןרָאװעג

 ,קידלוש ךיא גַײװש .זדלַאה ןוֿפ עלעבירג ןיא

 -- םינּפ טנױרברַאֿפ ןַײז .עשטנַאי ,רימ רעביאנגעק רע טציז
 ןברַאק ;זומּת ןקיבױטש ןיא לוויטש רעװָאטכוי ַא יו ,טרַאװקרַאֿפ

 1 ץכעסָאּפ ַא ןיא ,דרערעקַא רעטצַאלּפעג ןיא ןטלַאּפש יו ךיז ןעלגַײװצ

= 

 .שינעקירט ןופ טַײצ ?
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 עטרעלעמשרַאֿפ ןשיוצ ןוֿפ ,ךעלעשטיינק ןוא ןשטיינק ןשיווצ ןוֿפ

 סָאװ ךעלרעַײֿפ יו ,ןליוק עקידנשעל ייווצ ןקוק ,ךעלעטלעּפש-ןגיוא

 ,ץכעלַײװרעטניה ךיז ןעֶיצ

 טײקטמעשרַאֿפ עקידלוש יד .ךָאנ לסיב ַא טזָאל לביארַאֿפ רעד

 "ןדניווש רימ .גיוא טימ ךיז טּפינקרַאֿפ גיוא ,רעטכַײל סָאװטע טרעוו

 ...טליצ ןיא סגעווקירוצ ןעמַאזוצ

 ךיפַאש .מ,.מ

 טגניז לארשי רעטעפ ןיימ

 ױזַא טגעלפ ך"יה לארשי רעטעפ ןַײמ

 : קירוצ רָאי 70--60 או טימ ןעגניז

 ,טיורב לקיטש סָאד ָאד ןעמוקַאב רימ לָאז יו

 טיונ ַאזַא טרָאד טדַײל ,סקילײה ןַײמ ,דנַאל ןַײמ זַא

 -- טניוו ןיא ןעוועטסוּפ ןטרָאד רעדלעֿפ יד זַא

 ?דניר ןוא ףָאש ןוֿפ שינעלמיוו רעטסדנימ ַא ןָא

 ,טכיל סָאד ןוז רעד ןוֿפ ןעמוקַאב רימ לָאז יו

 טכידעג ןעוועשוב ןזָארג עדליוו רָאנ זַא

 ,טרָא ןדעי ףיוא ןוא תיבה-רה ןֿפױא

 ? טרָאװ סטָאג ליטש ןעמענרַאֿפ טגעלֿפ איֿבנ רעד ּוװ

 ,דנַאל ןטסנעש םעניא ,תוצרַא יֿבצ ןיא ,טרָאד

 ,טנַאװ-ֿברעמ רעטּפַאזעגנָא ןרערט רעד ַײב

 -- גרעב סהדוהי ףיוא ,ןגערב סנדרי ףיוא

 .קרעט ןטימ רעטָאט רעד ? טרָאד טגיניק רעוו ,יוא

 ,טסיוו זיא דנַאל ןַײמ גנַאל יוװ ןרעיורט לעװ ךיא

 ,סיז ןוא טמעטַאב ןַײז ןעמוג ןַײמ ןעק טינ רָאג
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 טכיל ַא יו ךיא קנַאצ ,ךשוח-תולג ןיא ,ָאד

 ,טכירעגמוא ןייגסיוא טֿפַאשקנעב ןוֿפ לעװ ךיא ןוא

 --- ןיהַא קעװַא לָאז'כ ,דימ טינ רעוװ ,יוא ,לגילֿפ

 ןיב ַא יו ןענייוו הניכש רעד טימ טרָאד לָאז'כ

 --- טרָאד ןברַאטש ךיא לָאז ,ןעמוק טעוװ העש יד ,ןוא

 .טרָא םענעי ןוֿפ סרעקילייה ןייק ָאטשינ זיא'ס

 --- ןיוש ,ןליֿפַא טציא ,ןברַאטש ןַײז גנירג טלָאװ רימ

 ,ןיורק ענעי ןגָארט רעדיוו רָאנ לָאז ןויצ

 .ןייש ױזַא ןגָארטעג לָאמַא טָאה יז סָאװ

 ,..? ןיימ ךיא ףרַאד סָאװ ,טָאג --- ןײגֿפױא רָאנ לָאז ןויצ

1968 

 יקטנַארימ ץרּפ

 ןוגינ סנטַאט ןיימ

 ןגָאטרַאֿפ ןוֿפ ןוגינ סנטַאט ןַײמ

 ,טירט עליטש טימ ךָאנ רימ ץלַא טייג

 ,ןורּכז ןיא ןבַײלב םיקוסּפ יד

 ,טימעג ןיא ןוגינ רעד טגניז'ס רָאנ

 ,שודיח ַארַאס רָאנ ,זיולב ןוגינ ַא

 ,טסַאלברַאֿפ טינ ןרָאי ןוֿפ טרעוו רע

 שידִיי ןושל-עמַאמ ןַײמ בָאה ךיא

 ,טסַאּפעגוצ ןוגינ סנטַאט םוצ

 רעטרעוו יד ןיילַא ךיז ןעגניז סע

 ,ליווו ןימ ױזַא ,ביל ןימ ױזַא

 ,רעטרערטעגסיוא ןַא ,לָאמַא יו טקנוּפ
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 דיסח .מ

 .ליומ סנטַאט ןַײמ ןיא םיליהּת רעד

 ןוגינ רעקירעיורט רעבלעז רעד

 :ףור רעקידנעקנעב רעבלעז רעד

 --- ןגיװרַאֿפ סיז ךימ לָאמַא טגעלֿפ רע

 .ףיוא םולח ןוֿפ ךימ רע טקעוװ טנַײה

 ןרעה רעדניק ענַײמ ןלעוװ יצ

 ?קעװַא לעװ ךיא ןעוו ,ןוגינ םעד

 ןרערט טימ ּפָא ךיז טֿפור קֿפס רעד

 יקערש ןַײמ טינ ןשעל ןרערט יד

 ןוגינ ןעמורֿפ סנטַאט ןַײמ גניז'כ רָאנ

 ,ןײגרַאֿפ ןַײמ וצ קידנעייגרעד

 ןגיװרַאֿפ ליטש ךימ טעוװ ןוגינ רעד

 ,ןייטש רֿבק ןַײמ ףיוא ןבַײלב ןוא

 הליפת ַא

 יכדרמל הליֿפּת ַא

 : םילּכ עלַא ןוֿפ םורבעג ַא טימ

 ,רימ ןיא דיי ַא זיא קנַארק

 ,טָאג ,םיא סיוא-לייה

 ! םיא לייה ,טָאג

 טלקערבעצ ךימ טָאה שינעלקערב ַא

 -- לארׂשי-ללּכ ןשיווצ

 ןַײרַא ץרַאה ןַײמ ןיא ןענַײז םִליוג

 ,להקה תעד לע
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 רעמ טינ ןיוש הליֿפּת ןייק טרעוו הליֿפּת ןַײמ

 ,םילּכ יד טינ ןוא

 טבעלעגֿפױא ןבָאה ןצעג

 טכענ ענַײמ ןיא

 וט ךיא ןקידניז ןוא

 ,םילא-ינב יד טימ

 ,יכדרמל הליֿפּת ַא

 --- רַאנ ןטצעל ַא ןוֿפ הליֿפּת עקנַארק ַא

 טליהעגנַײא ףיט ביוטש ןיא ּפָאק רעד

 ,רעצ ןטלַא טימ

 לַאגיס ,ר ר

 ב"לשת

 םימות'י

 םימותי ערעזדנוא ףיוא-בַײלק

 ,םייהַא וצ ייז גנערב ןוא

 ןעמייה ליֿפ ױזַא טָאה טָאטש ןַײד

 ,םיוב ַא ףיוא רעטעלב יו

 לקנעב ַא וצ-קור שיט םוצ

 ,ילרד ךעלקנעב ןעייטש'ס ּוװ
 ,ןעקנעב עמוטש סָאד ןַײא-ליטש

 - ,ללרֿפַאב ןוא סע זיילרעד

 ,ןגייא --- רעדניק עשידִיי עלַא

 ,ָאטשינ רָאג זיא סדמערֿפ ןייק

 --  ןגיוא ערעייז ןיא ןַײרַא-קוק

 ,ָאד טרָאד קלָאֿפ עצנַאג סָאד זיא'ס
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 ,רעטסעווש ןַײד ןוא רעדורב ןַײד
 ,דנַײרֿפ ןַײד --- ןוא עדייז ןַײד

 רעטצנעֿפ-ןגיוא עניילק יד ךרוד

 ,טנייוװרַאֿפ קלָאֿפ ַא סױרַא-טקוק

 בילטָאג ינ

 "םיצולח, ךוב ןופ

 ץיולח ַא --- רעלטעב א ןוֿפ

 ,עלַאצ זַא ,ךיז טביילגעג סע טלָאװ רעוו

 ,רעטנוזעג ,רעכיוה רעד ץולח רעד
 ,עלַא יו לילג ןיא טעברַא סָאװ

 ,ןטנורג יד הרוֿבג טימ ָאד טסַײר סָאװ

 .,ָאד טדַײנש ןוא ,עלַא יו ,ָאד טייז סָאװ

 ,רעַײש ןיא ןטיורב יד ָאד טריֿפ סָאװ
 ,ָאד טַײר ןוא תומהב ָאד טקלעמ סָאװ

 --- ,רעַײט רָאג לילג רעד םיא זיא'ס ןוא

 ,רעלטעב 'ַא ןזעוועג זיא רע זַא
 :ןבילקעג תוֿבדנ ןרָאי טָאה

 ,ךעלטעטש ןיא ,סעמשטערק ןיא ,רעֿפרעד ןיא

 ,עבירט ןיא ןטסברַאה ןיא ,סגנילירֿפ ןיא

 ,רעטניוו ןוֿפ הרירק ןיא ,רעמוז ןיא

 ; ןגָאטַײב ,ןטכַאנרַאֿפ ,ןעירֿפ ןיא
 רעטניווצ ַא ןזעוועג טֿפָא זיא'ס ןוא
 ;לגָאװ ןוֿפ ןעהעש ךָאנ טרָאור ןַײז
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 ,שדקה ַא ןזעוועג טֿפָא זיא'ס ןוא

 .ןזעוועג לכלוש ַא טֿפָא זיא'ס ןוא

 ,(טרָאד קעה ַא ,ֿבושי ַא ץעגרע ןיא)
 ; ןסע וצ ,ןֿפָאלש וצ םוקמ ןַײז

 .ןעגנַאגעג סעטַאמש ןיא זיא רע ןוא

 ; ןעייג סע ךעלנייוועג סרעלטעב יו

 ,ןעגנַאהַאב סנטלָאק טימ ,טקידורברַאֿפ

 ; טעײװרַאֿפ ןגעוו ןוֿפ ןביוטש טימ

 ,טלּפעלקעג ןריט ןיא טָאה רע ןוא

 ,תונמחר ןשטנעמ ַײב טָאה טקעוװעג

 רעּפעלש ַא ךעלנייוועג סע טקעוו'ס יו

 -- םינּפ ןיא ,ןגיוא ןיא תולֿפש טימ

 ,ךַיײא גערֿפ ךיא ,ךיז טביילגעג סע טלָאװ רעוו

 .ןעלַאצ ףיוא ,רָאנ םיא ףיוא ןָאט קוק ַא

 ,ןגעז יא ,לילג ןיא ,ָאד טוט סָאוװ

 ? עלַא יו --- ןשערד יא ,ןצנַאלֿפ יא

 ןירעגניז יד

 ןעגנוזעג ליֿפ טָאה ןעמ לילג ןיא

 ,ענייש רָאג רעדיל ןוא םינוגינ

 ,ןעגנולקרַאֿפ תוצוֿבק יד טָאה ןעמ

 ןעניײלּפ יד ןעגנולקרַאֿפ ָאד טָאה ןעמ

 ןבָאה יז טמערַאװעצ ,ןעגנַאזעג
 ;קשח םעד .רערעווש וצ ,עצַארּפ וצ
 ,ןבָארגעג רעגנירג ךיז טָאה ייז טימ
 ,רעסייה ךיז ןטינשעג טָאה ייז טימ
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 רעבַײל ןוֿפ ןבָאה ייז ,ןעגנַאזעג

 ,ןבירטרַאֿפ ערעווש יד טייקדימ יד

 ,ןבַײלק ןוֿפ ,ןעייז ןוֿפ ןעהעש ךָאנ

 ,לביטש ןשהצונק ןיא ,טנוװָא ןיא

 ,עלַא ןבָאה טנעקעג ןעגניז ןוא

 ,רעגרע רעוו ,רעסעב רע ,טוג רָאג רעוו

 ,טקילַאװקעג הריש טָאה ןדעי ןוֿפ

 ,ןדרע עשגנילירֿפ ןוֿפ טייקנירג יו

 לילג ןיא עלַא ןוֿפ רעסעב רָאנ

 :רעדנָאר עלענימ טָאה טרמזעג

 ,עלָאמש ַא ,הרוחב עכיוה ַא

 .עדנַאלב טימ ןקָאל טימ ,קיגיואיולב

 ,שידִיי-טינ ,הצולח ענייש ַא

 ;ןרָאג ןיא ןעזסיוא ןיא ,םינּפ ןיא

 : טשודיחעג ךיז טָאה ןעמ עקַאט -- ןוא

 ?לילג ןיא ,ןימ ַאזַא ,יז טמוק יו ---

 טעייוו סע ָאד ריא ןוֿפ ןוֿפצ טימ
 ; ןגעװרָאנ ,ןדעווש טימ ,דנַאלסיא טימ
 ,ןעיינש עקיצנַאלג טימ ,עכיוה טימ
 ...ןגערב עשידרָאיֿפ ,עגנערטש טימ

 ,ןימ ַאזַא ,"ירּפ; ַא ,יז טמוק יו --

 ? םיצולח ןשיוועצ ,עטיל ןיא

 -- ?זיא םַאטש ריא שידִיי יצ עקַאט ןוא

 ,הצוֿבק ןיא טֿפָא טָאה ןעמ ךיז טגערֿפעג

 ןזעוועג זיא יז ,עלענימ רָאנ

 ; רשּכ רָאג -- רעטכָאט עשידִיי ַא
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 - ףזעלעג ,ןבירשעג תירֿבע ןוא

 .רעסַאװ ַא --- טָאה טדערעג שידִיי ןוא

 ,עטיל ןיא לטעטש ַא ןוֿפ טמַאטשעג

 ; סנֿפָאלשרַאֿפ ַא ,סליטש ַא ,סקניניילק ַא

 ,עטעבעצ ןדמַאז טימ ,ךעלסעג טימ

 ...ןֿפָא עטמולחרַאֿפ רעדלעֿפ וצ

 ןירעצנעט יד

 -- לילג ןשיווטיל ןיא ןזעוועג

 : ןטנַאלַאט עלוֿפ ַא --- קיטלַאב םַײב

 ,ןלָאמ וצ ,ןליּפש וצ ןטנַאלַאט

 .ןצנַאט וצ ,ןעגניז וצ ןטנַאלַאט

 ,*עדייז רעד; --- רעלדיֿפ ַא ָאד ןעוועג

 ,טרעטסַײגַאב .טעּפמיא טימ ןעלדיֿפ טגעלֿפ

 : זיא דײרֿפ ַא ןזעוועג ןרעה םיא

 .רעטסַײמ ַא ,רעטכע ןַא רעלטסניק ַא

 ,לילג ןיא ,ָאד רָאיטקַא ןַא ןעוועג

 ;רעניילק רעד ,"רענילגיצק עקהמלש זיא'ס

 ,ןלָאר ענעדיײשרַאֿפ ןיא טליּפשעג

 .ןענייוו יא ,ןכַאל יא טָאה טכַאמעג

 ,רעטכיד רעד לאינד ָאד ןעוועג
 ; ןלירב ןיא ,רעכיילב ַא רוחב ַא
 טעטכידעג הצוֿבק ןיא ןבעל ןוֿפ

 ,ןליֿפעג עֿפיט טימ סעמעָאּפ

 ,סרעגניז ןוא סרעלָאמ ָאד ןזעוועג

 ,סרעצנעט ןוא סרעלייצרעד ןזעוועג
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 ,ןעגנילק סָאװ ןעמענ טימ ןטנַאלַאט

 .עטנַאקַאב ,עטסּוװַאב ןטנַאלַאט

 ןטנַאלַאט עלַא ןוֿפ רערעמ רָאנ

 (עטנַאקַאב ,עטסּוװַאב ,עטמירַאב)

 ןצנַאג ןיא לילג ןשיווטיל ןיא

 .טָאה טמשעג היחּת ןירעצנעט יד

 ,עכיוה ַא היחּת זיא ןזעוועג

 ,עגנוי ַא ענסָאס ַא ,עקנַאלש ַא
 ,לביימש ןקיצייר טימ ,קיגיואיולב

 .רעדנּוװ לוֿפ --- ייווצ סיֿפ טימ ,קירָאהטױר

 ,ענירעלַאב יז זיא ןזעוועג

 ,טרעטַאלֿפעג רעגניֿפ ןוֿפ ןציּפש ףיוא

 סעניב ףיוא טֿפושיּכעג ןוא טבעוושעג

 .סרעטַאעט עטקַאּפעג ,עסיורג ןוֿפ

 : רעטעלב יד יז טביולעג ןבָאה'ס ןוא

 ,"ןרעטש ַא? ןיוש זיא יז .היחּת ,יז

 -- רעטעּפש טעוװ ןרעוו ךָאנ רעסערג ןוא

 ...ןרעוו טעװ עצנַאג ַא ךָאנ "ןוז; ַא

 ,ךיז טיירדעג ,ץלַא טצנַאטעג ה"יחּת טָאה

 ןטֿפול ןיא ץלַא טבעוושעג היחּת טָאה

 ,רעדיילק ענעדַײז ןיא ,עניד ןיא)

 -- .(טעטֿפודַאב ,גנוריצ טימ ןעגנָאהַאב

 ןזיװַאב ךיז יז טָאה לָאמ ןייא זיב

 ,ץולזזה זּכרמ ןיא ,סעװסַײל ףיוא

 שיזירּפַאק .שיטעקָאק ןטעבעג

 .לילג ןיא טעברַא ףיוא ןקיש יז
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 יז טקילבַאב ,זּכרמ ןיא ,טרָאד ןעמ טָאה
 : ןסיורג לוֿפ שודיח לוֿפ ,ןגיוא טימ
 ,עטגיוועצ ןדנעל טימ ןילַײרֿפ ַא
 ,ןשיור סָאװ טנדַײז טימ ,רעדיילק ןיא

 ,שכיוה ףיוא לֿפַאנק ףיוא ךעלכיש ןיא
 .עגנַאל ןוא עבָארג טימ ,ייווצ ּפעצ טימ
 ,תוחיר עלעדייא טימ טעטפודַאב
 --- ןעגנַאהַאב גנוריצ ערעַײט טימ

 ? הצוֿבק ןוֿפ ,לילג ןוֿפ יז ליוו סָאװ
 ?ןסיורד ןשידלעֿפ ןיא טעברַא ןוֿפ
 ,עטצוּפרַאֿפ ,עכַײר יד ,יז זיא סָאװ
 ?ןסיוא ָאד ענייש ןירעצנעט יד

 ,טסנרע טינ סע טניימ יז אמּתסמ
 ;יאדװַא ןימ ַאזַא רָאנ סַאּפש ַא
 "ךרעטש ַא; ןוֿפ זירּפַאק ןימ ַאזַא
 .(זיא דָארג טינ סָאװ ,סנױזַא טֿפָא ןָאט וצ)

 ,ץולחה זכרמ ןיא ,טרָאד ןעמ טָאה
 ,יז טקילבַאב קינייװ טימ יורטוצ טימ
 ,לילג ןיא ,טעברַא ףיוא ןקיש ןוא
 ,יז טקישעג טינ טָאה ןעמ עלַײװרעד

 :טסנרע סע טָאה טניימעג היחּת רָאנ
 ,ענירעלַאב ןַײז רעמ טינ לי יז
 .ןרעוו ָאד הצולח ַא ליו יז
 ...עניטסעלַאּפ טלעֿפעג ,ןהיחּת ,ריא

 ,ןצנַאט ריא ןיא טשוטנַא ךיז טָאה יז
 ...ןגעלָאק-רעלטסניק ןיא ,ריא םייה ןיא
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 ןצנַאג ןיא ןזָאל ךיז יז ליוו זיא

 יי* ןגעוו ,עשיצולח .עַײנ ףיוא

 טלעוּפעג ,היחּת ,יז ךעלדנע טָאה

 טעברַא ףיוא לילג ןיא ןרָאֿפ וצ

 ,לארׂשי-ץרא רַאֿפ ןטיירג ךיז)

 ,(ןברַאה רַאֿפ ,ןטרָאד ןוֿפ ןבעל רַאֿפ

 ,ךיז טָאה יז ןזיװַאב ָאד ןעוו ןוא

 ,ענייש ַא ;עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא

 ,שיטָאטשסיױרג ,ןברָאֿפעג ,טרעדוּפעג

 -- עניילק ןיא ךעלכיש ןיא ,סנדַײז ןיא

 ,ןעמונעג יז ליומ ןיא םלוע טָאה

 :טקזוחעג ןוא טכַאלעג ,טלכיימשעג

 .ןעמוקעג ןכוז ָאד ןתח ַא --

 ייי ןזיוה עשיטנַארֿפ ןיא ,רעצנעט ַא

 ,טָאה דלַאב עקַאט ןעזרעד היחּת ןוא

 ,ןָאטנָא רעשרעצנעט ריא טינ טסַאּפ ָאד

 ןדלַאֿפ ןיא ,רעדיילק ענעדַײז יד

 .טבוט-םויעצ ךעלכיש ענעקַאל יד

 ,הצוֿבק ןיא ,וצרעהַא ןצנַאט טינ

 -- ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג ךָאד זיא יז

 ,שיצולח ןעימ ךיז ןעמ ףרַאד ָאד

 .ןרָאק םעד ןדַײנש םַײב ,ןקלעמ םַײב

 ןעיָאר ךיז ןטנורג ןיא ןעמ ףרַאד ָאד

 .ןבָארג ָאד ןביר ןוא לֿפָאטרַאק

 ,היחּת ,יז עריא ןיא ךעלכיש ןיא

 ,עבָארג ןוא עגנַאל עריא ּפעצ ןיא
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 ,גנוריצ טימ טרעמישַאב ,טרעדוּפַאב

 ,ןצנַאלג סָאװ עטברַאֿפעג ןּפיל טימ

 ? ןריֿפ ָאד רָאטקַארט ַא יז ןעק יי

 ? ןצנַאלֿפ ָאד ,ןעייז ָאד יו ןעק יו

 ןרָאשעגּפָא רָאה יד היחּת טָאה

 ,עניילק יד ךעלכיש יד ןֿפרָאװרַאֿפ

 ןרָאװעג הצולח עטסָארּפ ַא

 ,(לדיילק םעניקַאכ ןיא ,סעּפמולק ןיא)

 עלַא יו רעדניצַא טעברַא ןוא

 :עטיל ןוֿפ לילג ןיא םיצולח

 ,ָאד לַאטש ןיא ,ןסיורד ןשידלעֿפ ןיא

 ,ןטילבעצ ןטרָאג ןיא ,רעַײש ןיא

 ,תומהב סצירּפ םעד ןקלעמ םַײב

 ,ץירּפ ןוֿפ סעבלוב יד ןבָארג םַײב

 ,רעמייב יד ןגעז ןוא ןקַאה םַײב

 .ןרָאק םעד ןדניב ןוא ןדַײנש םַײב

 ,ןסעגרַאֿפ טינ טָאה יז ןצנַאט רָאנ
 ,רעדניצַא ךיוא טצנַאט יז ןצנַאט רָאנ
 ןשערד םַײב ,ןעייז םַײב טֿפָא טֿפערט סע
 -- רעדניר יד ךיז ןעשַאּפ ,ןקלעמ םַײב

 ,שיטַאטסקע ,היחּת .ךיז יז טצנַאטעצ

 ,שיטעלַאב ךיז טֿפול ןיא ןגָארט טמענ

 ,טרעטַאלֿפ ןוא טֿפושיּכרַאֿפ ךיז טיירד ןוא
 ...ןטעליב ףיוא יג ןוא ָאד םענ שטָאכ

 ןצנַאט טוט ,היחּת ,יז ךָאנ רעמ רָאנ

 ,לילג ןוֿפ תולוליה עסייה ףיוא
 רעצנַאג רעד לילג רעד ךיז טיירֿפ'ס ןעוו
 .ץולחה ןוֿפ זיוה ןיא ,למעמ ןיא
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 ,ָאלָאס ןוא ןעמַאזוצ ןַאד טצנַאט יז

 ,שרעדנַא ןוא שיצולח ןַאד טצנַאט יז

 : לילג ןיא ןעעז ןַאד עלַא ןוא

 ,..ָאד טנַאלַאט רעטסערג רעד --- היחּת ,יז

 ווָאקינלָאקש .ש .א

 ךימ טספור

 ץוביק ןיא רעדניק יד ןופ עלעװירב ַא

 ןגיוא עלעה טימ טֿפַאשקנעב יד

 ןגױלֿפרעד רימ וצ קידיײרֿפ זיא

 ,יולב ןוא סַײװ --- עלעווירב ַא טימ

 .יוט רענייר --- ןסורגֿפרָאד טימ

 : ןבירשעג לטעלב ןֿפױא טייטש סע

 ...ןבילקעג ךעלערעמ ןיוש טָאה לכימ --

 ןסירעג ךעלקירוב טָאה ןורוד
 ;ןסיגַאב דלעֿפ'ס טוט ןורהַא ןוא

 --- ןרָאק ןֿפױא טציא ןטרַאװ רימ

 ,ןרָאבעג עלעבלעק ַא זדנוא זיא'ס

 ןַאּפש ןיא ןיוש טייג קישָאל רעד

 ;ןַאק יד זיא ךלימ טימ לוֿפ ןוא

 ,אבס ןֿפױא ךיז ןגערֿפ רעדניק יד

 -- עבָאב רעייז ןבָאה ךיוא ָאד ןליוו
 :טױרטרַאֿפ רימ טֿפַאשקנעב ןבָאה ייז

 !טיורב רעזדנוא טימ קילג ןסע םוק

 1959 לָאערטנַאמ
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 יקסנַארימ ץרּפ

 שידַאנַאק

 סעמַאלקער

 לשמ

 ,תרנּכ םַײב ץוביק ַא טנירג
 .ןוז רעד ןיא

 ,טערעשט ןיא םוא לטנע ןַא טמיווש

 .ןוה ַא דמַאז ןיא ךיז טמערַאװ

 ןדייב ןשיווצ סעומש ַא ןוא

 -- םוא לטניוו רעטכַײל ַא טגָארט

 ! ןדייר ייז סָאװ ןרעה רימָאל

 :לטנע יד טגָאז

 ,רעייז ךיד טעב'כ --

 ,לטנעי-עדניה

 :רעלקרעד וט

 רעייא עשירעניה יד סָאװ

 ? רעלוּפָאּפ רעייז ןענַײז

 ,ןֿפױק ייז טוט רענייא רעדעי

 ,ןֿפוא רעדעי ףיוא ייז טלכעק

 טימ רעוװ ,רעטוּפ טימ רעוו

 ,..טנַאמש

 ,טנַאה ןיא טינ ןעמ טמענ ענַײמ

 ענַײד יו טקנוּפ ןענַײז ייז שטָאכ

 .לכלעג ַא ןוא לסַײװ ַא טימ

 ןָא סיוא ייז גייל ךיא שטָאכ
 ,תונעט

 .לכלעטש ןבלעז ןיא ייה ןֿפױא

 -- רעסערג ייז ןענַײז וצרעד ןוא

 רעד טינ ייז טֿפױק עשז סָאװ
 ? רעסערֿפ

 לטנעי-עדניה טעקָאװק

 :ױזַא טגערֿפ יז ןוא

 ,לטנע ,וטסוט עשז סָאװ---

 ?ייא ןַײד טסגייל וד ןעוו

 ךיא ? ךיא וט עשז סָאװ --

 ךימ ץעז

 ,ייה לגרעב ןֿפױא
 שטעווק ךיא ןוא ךימ ץעז ךיא

 ,ךימ

 .ייא ןַא גייל ךיא זיב

 --- ?וטסוט סָאװ ךָאנרעד ןוא --

 :גערֿפ ַא ןוה יד טוט

 ךיז ייג ךיא ןוא ךימ לעטש'כ --

 .קעװַא טייהרעליטש

 ,עקָאסַאק עלעטנע --



 ןטלַאהעגסיוא טָאה קלָאפ ןַײמ

 -- !זָאנ ןטיירב ןטימ

 -- עקָאװק עלעג יד טכַאל

 ?סָאװ רַאֿפ טסגערֿפ ןוא טסגַײװש

 ,ןגייל ךימ ףרַאד'כ זַא ,ךיא

 ...לױֿפ טינ רָאג ךיא ןיב

 ,ןגיוא יד ךַאמרַאֿפ ךיא

 -- ליומ סָאד ףיוא-ןֿפע

 ,"ָאקָאק .ָאקָאק יָאקָאק;
 :יירשעג ַא ךיא ךַאמ |

 ,עקָאװק עלעג יד ,ךיא

 ךיסח .מ
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 !!ייא ןַא ייג ןגייל

 ,עדלימ ַא ןיוש ,םעד ךָאנ

 ,ףיוא ךימ בייה ךיא זַא

 רעדליּפעג ַא ךיא ךַאמ

 ... ףיוה ןצנַאג ןֿפױא

 סעמַאמ עלַא ..."!ָאק ,ָאק;

 .יירשעג ןַײמ ןרעה

 ,סעמַאלקער ךַאמ ךיא זַא
 - .ייא ןַײמ יז ןֿפױק

 ןרעיוט ענייד עלא

 ,טיירב טנֿפעעצ רימ ןיא ךיז ןבָאה ןרעיוט ענַײד עלַא

 ,ןסָאלשרַאֿפ ץלַא ךָאנ זיא רענייא זיולב

 טכוזרַאֿפ ןיוש ךיא בָאה סרעכעב ענַײד עלַא ןוֿפ

 ,םעט-רמושמה-ןיי םעד

 ,ןסָאגעגנָא טינ זיא רענייא רָאנ

 ךימ בָאה ךיא ןתולג עלַא טימ

 טנַיײה טשימייהעגנַײא

 ,ןסַאג עטלַא ענַײד ןיא

 םורַא ךָאנ ךימ ליּפש ךיא ןעוו וליֿפַא

 ןרילָאק עקימולב טימ

 .ןסַאנרַאּפ-ןָאמ עדמערֿפ ןוֿפ טּפעלשרַאֿפ

 ,םולש ןוֿפ טָאטש ,םילשורי

 םירעש ענַײד ןיא
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 טרשּכעגסיוא ךיז טָאה

 רימ ןיא ףוס-לּכ"ףוס

 ? םולח ןַיײמ

 טנַאה ןַײמ ןיא ךיא טלַאה

 טמעלקרַאֿפ

 --- רעכעב ןטצעל םעד

 .ןסָאגעגנָא טינ ץלַא ךָאנ זיא רע

 ?םיא רעביא תורוד ליֿפ ױזַא ןרעטיצ סָאװ
 דיל ןַײמ

 דוס םעד טָא טָאה

 רימ רַאֿפ

 רעמ ךָאנ

 ,ןסָאלשרַאֿפ

1973 



 שידיי דאפ ששודיק רעדאנאק



 ןרָאק לחר

 !טרָאװ ןיימ טשינ םעשראפ

 ,ריד וצ ךיז טסַײר סָאװ ,טרָאװ ןַײמ טשינ םעשרַאֿפ
 ,טנַאה סנַאמערָא ןַא ןעמעשרַאֿפ טשינ טסייה וד יו
 ,טנקירטרַאֿפ ןרעוו טשינ לָאז'ס ,טלֿפשרַאֿפ ןרעוו טשינ לָאז'ס
 ,דמַאז ןוא רענייטש ןוֿפ ןטימ ןיא עקשטיר ַא יו

 תולג ןטכירּפָא ןייג ןזומ לָאז'ס ,טשינג זָאלרעד

 ,דמעה ןטעטַאלעג ,ןטגרָאבעג ןיא דיל ןַײמ

 : המלׂש יװ ןגָאלק ןוא ,עטנעָאנ ןוא ענעגייא ןשיווצ

 ...טנעקרעד טשינ ךימ טָאה רעטסטנעָאנ ןַײמ ךיוא ,ייוו לָאמ ַײרד --

 טֿביארַאֿפ ,ןטיברַאֿפ ןוא ןעמונעג ץלַא רימ :יב טסָאה
 ןַײז ןַײמ ןוֿפ העש עדעי ,גָאט ןדעי ,רָאי סעדעי
 ןענָאמוצֿפױא טשינ ףיוא ךימ טצעזרַאֿפ ןוּכשמ ַא יו
 ,ןייבעג ןטנערברַאֿפ ןוֿפ ׁשַא םעד ןוא ביוטש םעד ַײב

 ,ךיור ןוא ןעמַאלֿפ ךרוד רימ טדמערֿפרַאֿפ טייהדניק ןַײמ טסָאה

 -- ןרָאי ענעטינשרַאֿפ ךָאנ העֿבש טציז גנונָאמרעד יד

 ,ןגייא רימ זיא דיל סָאד רָאנ ,טרָאװ סָאד רָאנ

 ,המיתח ענעדליג א יװ ,המיתח ַא יוװ זיא'ס ןוא

 .ןגַײװש ןכעלרעה ןוא ןסיורג ןַײד ףיוא
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 ריפַאש .מ .מ

 ביל בָאה ךיא

 ,םירֿפס עטלַא ןיא ךימ ןעלבירג וצ ביל בָאה ךיא

 .ןַײװ ןטלַא ןוֿפ םעט םעד ייז ןיא ליֿפיכ

 .ןרָאװ עטלַא יד ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ טסרעוו

 .ןַיײרַא ףיט ייז ןיא ךיד טסטכַארט וד זַא

 ,ןגעטש עטזָאלרַאֿפ גנַאל ףיוא ןייג וצ ביל בָאה ךיא
 ,טינ םענייק ןיוש טעמּכ ןיהַא טיצ עס סָאװ

 ןגעקַא רימ ןטרָאד ןעמוק עביל עלַא

 ,טירט עטקעמרַאֿפ גנַאל יד ןיא

 ,עטלַא רעדיל ןוא עקיטסגנַאל םינוגינ ביל בָאה ךיא

 יזיא רעסעב -- רעטלע רעמ סָאװ

 ןטלַאּפש-ןשטייגק יד ןיא ןגיל ןצֿפיז עליטש

 ,סיר ַא ץרַאה םַײב טנַײה זיב ךָאנ ןביג יז ןוא

 ,ךעלכיב-הׂשעמ עטלַא ןיא טבילרַאֿפ ןיב'כ

 םורֿפ ןגָארטעצ טגעלֿפ רעגערטיקַאּפ רעד סָאװ

 ,לביט טושּפ ַא ןיא יצ ,טנעה עליוה יד ןיא

 .םורַא טַײצ ַא ןיא זיב ,1 טַאקָארּפ ףיוא ןבעג ייז ןוא

 ,תויׂשעמ-ירוּפיס עשידיסח ןיא ךימ ךָאק ךיא ןוא

 ,סליטש רעסַאװ יװ ,ןרעייז ןושל-שרדמ םעניא

 ,עסַײװ ךעלכיט יד -- ךַארּפש-הניחּת יו ןוא

 .טליהעג ןירעד ךיז טָאה טימעג רעווש סעמַאמ רעד סָאװ

 עיקרי ריזשי ייי+

 ,לָאצּפָא ןַא ראפ (ןענעייל םוצ) ןעַײל 1
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 ,ןצרַאה םוצ רימ תוליֿפּת ןענַײז ןורחַא ןוױחַא

 --- רוצנ ,יהולא :ןעשטּפעש ייז סָאװ תוליֿפּת

 ןצרַאװשרַאֿפ טינ םינּפ סָאד רימ לָאז ּפיל ןַײמ זַא ,ךיד טעב'כ

 ! טרעיודעג גונעג -- : גָאז סרעטכַארט-הער ענַײמ וצ ןוא
1973 

 ןצרַאה ןיימ ןיא ןשינעקנעב טנזיוט יד

 -- רָאװ ןוא סטכַאדעגסיױא ןשיווצ ץענערג יד
 ? ןֿפַאשַאב יז זיא סָאװ וצ ןוא יז ףרַאד רעוו
 ,רָאּפ רעטשטנעבעג-טָאג רעד טָא ןוֿפ טכַארט ךיא
 ,ןֿפַאג ןוֿפ ײגרַאֿפ ךיא ןוא ,טײהרעטֿפעהַאב

 ;רָאג ןגיל ןייק טשינ זיא סטכַאדעגסיוא ןַא
 .ןעײרֿפרעד ףרַאד ןוא טוג ןַײז ףרַאד ןגיל רעד

 ,רָאװ רָאנ טשינ ןוא ןייש ןַײז ףרַאד תמא רעד

 .ןעייו יד ןעװעמַאה ןעמוק זדנוא ףרַאד ןוא

 -- ץרַאה ןַײמ ןיא ןשינעקנעב טנזיוט יד

 ? הצע ןַא יז טימ ךיז ןעמ טיג יו ,דלַאװעג

 ,טרַאשרַאֿפ ןוא רעטצניֿפ זיא םורַא טכַאנ יד

 .עצײלּפ רעניד ןַײמ ףיוא עטַאברָאה טגיל ןוא

 ! גָאט רעד ,ךַא ,ךיז טזַײװַאב גָאט רעד זַא ןוא

 .תועשר רעגולק ןַײז טימ טשינ רָאג ךיז טמעש רע

 --- גָאמרַאֿפ ץנַאג ןַײמ ,גרַאװרעדיל עברָאט ןַײמ

 ?ןשיט עכַײר ענַײז וצ ייז רע ףרַאד סָאװ

 ,דליוו ןוא קידעילַאװכ זיא ךַײטנשטנעמ רעד
 .ןעיירשעג עשירַאנ ענַײז טימ טביוט ןוא
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 -- טליש ןוא םיא לדיז ךיא זַא ,טשינ טרעה רע

 ...קיײגרַאֿפ ןוא קיבױטש ,לדמעז ַא רָאנ ןיב'כ

 טכַאנ רעד וצ -- ךשוח ןוא סַאג ןוֿפ ןירטנַא'כ

 .ןגיוו-ןרעטש עקידנעינַאמ עריא טימ

 ,סטכַאדעגסיוא סָאד זיא תמא רעטסנעש רעד

 .ןגיל ןייק טשינ זיא ,טזַײװַאב ץרַאה סָאד סָאװ ןוא

 ,טנעה ןציּפש טימ ןָא למיה םעד ריר ךיא

 ןרעטש יד ןרעטיצ ןביורט ךעלגנעה יו

 -- -- -- דנעלב-רהוז טימ ךַײט ַא ןוֿפ ןגערב ףיוא

 ,ןרערט ןוֿפ שינעלקניֿפ ךרוד רָאנ סע טעז עמ}

 -- ךייה רעד ןוֿפ סעסעה ריֿפ ּפָארַא-םענ ךיא

 .ןעגנעהעצ טנעוו ריֿפ עטנלע ענַײמ ףיוא

 טכיירגרעד ֿבוט-ןֿבא ןַא בָאה ךיא .רָאװ רַאֿפ

 ,עטקנעברַאֿפ יד ,תוליֿפּת ענַײמ ןוֿפ תוכז ןיא

 ,סליוװ סָאד לַא ןרָאװעג טרעשַאב רימ זיא'ס

 ?ןצרַאה ַא ןעמולח ןעד ךיז ןעק ךָאנ סָאװ
 ליומ עמַאס ןֿפױא ךימ טשוק הניכש יד

 ...ןסטכַאדעגסױא עיולב ענַײמ ןוֿפ דנַאל ןיא
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 ,סטמעשרַאֿפ ַא ,דיל ַא ןענוֿפעג בָאה'כ

 .עטסָארּפ ,עטושּפ רעטרעוו טימ

 טורעג טָאה רערט עכעלרע ןַא

 ,ןטזָאלרַאֿפ םעד ,דיל םענוֿפ גיוא ןיא

 -- טקנעברַאֿפ ןעוועג זיא דיל סָאד

 :ןעמוקעג טסַאג וצ רעוו םיוק זיא'ס

 ,טגיווועג טָאה דיל סָאד ּוװ טרָאד שטָאכ

 ,ןעמולב טימ ןטרָאג ַא טילבעג טָאה
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 -ד טבילרַאֿפ ןעוועג זיא דיל סָאד

 :רעטיצעג טימ דייר יד ןיא טנעקרעד טָאה'מ

 ,טגיוו ןוא ךימ טגיוו שינעקנעב סָאד;

 ."רעטיב זיא ןבעל וצ טנלע לַײװו

 דיל םוצ טגיינעג ךיז בָאה ךיא

 : ןעמונעגמורַא סע בָאה'כ ןוא

 -- וד יװ ,ךיא ןיווו טייקטנלע ןיא;

 .ןעמוק טייקטנלע ןַײמ ןיא רימ וצ טטלָאז

 םוא טרָאד טלּפַאצ שינעקנעב ןַײמ

 : קיטייוו ןַײמ ןוֿפ דנארב עשילעה יד ןוא

 שיט ןַײמ ןוֿפ גערב א ןלעוו טלָאוװ'כ

 ,ןטיירג ןטיורב-רעדיל טימ

 שיט םעד ןטײרּפשרַאֿפ ךיא ליוו רָאנ

 -- לטייגק ַא ןוֿפ ןַײש םַײב ,דיל טימ

 טלעצעג ןַײמ טניוו ַא ןַײא-טֿפרַאוװ

 .ןטיירג-רעדיל םעד ןטימ ןיא

 ןַײא ךיז טעשטרָאק לצינַאק סָאד

 -- עכָאֿפעג-טניוו ןרעטצניֿפ םענוֿפ

 טלעצעג ֿבורח ןַיימ ןיא בַײלב ךיא ןוא

 .?ןכָארבעגנַײא ןוא טמעשרַאֿפ

 ןַאגעגכָאנ רימ דיל סָאד זיא

 :ןלייא ריֿפ עליטש יד ןיא ריִמ וצ

 ץרַאה ןַײד ןוֿפ דנוו יד רשֿפא לעוו'כ,

 .?ןלייה לסיב ַא ןענעק ריד

 ,דיל םוצ ךיא ןירטנַא טלָאמעד טניז

 שב ;ןגָאלּפ טימ ערַאמַכ ַא ןוֿפ טגָאיעג
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 ןַארַאֿפ זיא'ס טסיירט ַא רַאֿפ סָאװ --- שטָאכ
 .ןגָאז וצ רעווש רימ זיא -- ?דיל םעניא

 דרע ךעלעגרעב ןוֿפ ךיא םוק רָאנ

 -- ןגעוו ענעטינשרַאֿפ ,עטַײװ עזַאּפ

 ריט ןַײמ רַאֿפ דיל סָאד םוטש טרַאװ

 / ..יןגעקַא ײרטעג רימ טמוק ןוא
 159 לָאערטנַאמ

 יקסנַארימ ץרּפ

 ׁש י ך יי

 ,שידִיי ,תולג ןוֿפ ןיורק יד טסיב וד

 ץנירּפ ַא זיא ךיד טגָארט סָאװ רעד ןוא

 ,שודיח ןכעלרעדנּוװ םעד לַא ןוֿפ

 ,ץנילב ַא ןָאטעג ריד ןיא טָאה סָאװ

 ,תולג רעזדנוא וטסנַײשַאב טנַײה ךיוא
 טבעל ןוא ריד ןיא טביילג סָאװ רעד ןוא
 סעלָאּפ ןוא טנעה ענַײז טנֿפעעצ
 טבעווש רע ןוא עיולב ןעלגילֿפ וו

 ןלַאטש רעביא ,רעביטש רעבירַא
 ,םעלק ןוא גנַאװצ ןוֿפ טַײװ ןוא טַײרֿפַאב

 ,ןלַאגַאש ןוֿפ רעדליב יד ןיא יו

 ,םש-לעב ןוֿפ תויׂשעמ יד ןיא יו
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 .י.ןפיוה רעביא רעגניז ַא

 ,ןושל-רעדיל-ןוא-דייל ,ענַײמ עמַאמ ,שידִיי

 ? ןגָאז טנַײה ןיילַא ךיז ךיא לָאז טרָאװטסיײרט רעסָאוװ

 ,ןשָארב ענעטנעמיד -- ענַײד רעטרעוו יד ףַיײלש'כ

 .ןגָארט סע לָאז סע רעוו ,רענייק זיא ָאטינ ןוא

 ,ןּפיל עטלױקרַאֿפ ןוֿפ ךיד טשוקעגּפָארַא בָאה'כ

 ,ןשרַאמ עטיוט ןוֿפ ןוא סָאטעג עטמעשרַאֿפ ןוֿפ

 ,ןעּפילכ ןיא דניק ַא יוװ ,ךיד טכַארבעג ךיז טימ ןוא

 ,ןשרי ַא קידנכוז ,ןושל-עמַאמ ,שידִיי

 ןשַא עטלַאק רעטנוא רעַײֿפ ןוֿפ ליוק ַא יוו

 .ןזָארטש ןוא טעטש רעביא ןגָארטעג ךיד ךיא בָאה

 ,ןשַאװּוצמורַא ךיד ןרערט ןענוֿפעג בָאה'כ

 . ,ןזָאלבעצ ךיד לָאז סָאװ ,םעטָא ןגנוי ןייק רָאנ

 ,ןֿפױה עלַא רעביא רעגניז ַא ,ריד טימ ייג'כ

 ,ןביוש עלַא ןענַײז ןגױצרַאֿפ דמערֿפ טימ רָאנ

 ,ןֿפַײרוצמורַא ךיז חוּכ ןעמ טמענ ווו

 ,ןביולג סָאד בַײל ןַײמ ןוֿפ טינ לָאז ןענעּפָארטסױא

 .רעטרעוו ןוא ייוו טימ ךיז ןיא טֿפעהַאב טכענ עלַא

 ,רעדיל יד רימ ןיא ףיוא-ןעייג ןעירֿפ עלַא

 רעטרעהרעד:טינ ַא ,ךיא עשזדנָאלב ןגָאטַײב ןיא

 .ירעדירב עקידנדייר-שידִיי ענַײמ ןשיווצ

 ,ןגָאז ךיז ןיילַא טנַײה ךיא לָאז טרָאװטסיײרט רעסָאװ

 !?ןשָארג ןייק טרעוו טינ זיא םולח ןוא רָאװ ןַײמ זַא

 ?ןגָארט ןּפיל יד ףיוא ךָאנ ךיד ךיא ןָאק לֿפױװ

 ,ןושל-רעדיל-ןוא-דייל ,ענַײמ עמַאמ ,שידִיי
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 ןושל-עמַאמ

 ןלַאװק עלַא ןוֿפ לַאװק ,ןושל-עמַאמ ,ןושל-שידִיי

 ןלַאֿפ ריד רַאֿפ םיערוּכ ןושל-יאמטמ יד ןלָאז
 ןעמַאלֿפ ןיא ךיד ןבָאה טרעטַײלעג ןוא טקיליײהעג לַײוװ

 .עמַאמ-עטַאט 'רעזדנוא סרעטַײש ףיוא ענעדנוצעגנָא

 הֿבהַא ןיא טקנוטעגסיוא ,ןושל-עמַאמ ,ןושל-שידִיי

 ,עװַאּפ !נדלָאג יד םוא ןושל-עמַאס ןַײד ןיא טרעטַאלֿפ

 ,עסַײװ ןוא ערעטיול ,לגילֿפ עריא ףיוא טגיוװ יז ןוא

 ,הׂשעמ ןוא דיל רעזדנוא לגיוו ַא ןיא גניליווצ ַא יו

 עטסניד ןעלצרָאװ יד ןוֿפ ,ןושל-שידִיי ,ןושל-עמַאמ
 ,וטסניב ןסקַאװעגסיױא ןושל-שודיח ןכַײר ַא ןיא

 ןטעה עטסכעה יד זיב ןֿפיט עטסקירעדינ יד ןוֿפ

 .ןטעָאּפ ןוא סרעטכיד ןֿפילשעגסױרַא ךיד ןבָאה

 ,עטצישַאבמוא ,עַײרט ,ןושל-עמַאמ ,ןושל-שידִיי
 .רעטציא ןיוש ןעמ טהנעט ,ןושל-המח-יוקיל ַא טסיב

 ןורּכז םעד ןיא זַא ,ןסעגרַאֿפ ךיד ןָאק רעװַא רָאנ

 !ןרָאד רעד יו וטסנערב ןסנ עלָאג ןוֿפ קלָאֿפ ַא יב

 ...לגייפ רעטרעוו ענייד ןרעוו

 ,ןגייא רימ טסיב ןוא ביל רימ טסיב

 ,שודיח ַא רימ רַאֿפ טסיב
 -- ןגיוא יד ןכַאמוצ רָאנ ףרַאד'כ
 לגײֿפ רעטרעוו ענַײד ןרעוו
 :שידָיי ,רענַײמ ןושל



 שידַאנַאק 230

 ,ןבעווש ,ןעילֿפ רעטרעוו ענַײד

 : ןביוט עטרילָאק יו

 ,ןבעג רָאנ ףַײֿפ ַא ייז וצ ףרַאד'כ

 ןבענרעד סיוא ךיז ייז ןצעז

 ,ןביוא רעטצנעֿפ ןֿפױא

 ןעמורב ןוא ייז ןעקרָאװ ,ךיא ליוו

 .רענַײֿפ לדיֿפ ַא ןוֿפ

 ןעמונעג ייז לגיוו ןוֿפ בָאה'כ

 ,ןעמוג ןַײמ ףיוא ייז טצעזרַאֿפ ןוא

 ,רענַײמ ןושל ,שידִיי

 ,ןטייב ףיוא יוװ ,טרָאד ייז ןצָארּפש

 ,היכז יד בָאה'כ ןעוו ןוא

 ןטייווק עיולב יװ ייז ןעילב

 ןטײנשרַאֿפ םעד לכעד ןַײמ ףיוא

 ,העיקש רעטיור רעד ןיא

 רעדינַא ייז םעל ךיז ךיא גייל

 ,ןשָאלעגסיוא ןוא דימ

 רעדילג יד ןוֿפ רעטרעוו ןצָארּפש

 -- רעדיל ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא
 .ןושל-עמַאמ ,שידִיי

 ..יריד ןיא ךיז טמורבעצ הניכש יד

 יניס ןֿפױא הנס רעד טינ טָאה'ס ביוא

 ,ךַארּפש ןַײמ ,שידִיי ,ךיז ןדנוצעצ

 הניכש יד תולג ןיא רעבָא טָאה

 ,הניחּת ןַײד ןיא ,ריד ןיא ךיז טמורבעצ

 .ךַאד ןֿפױא ביוט ַא יוװ יױזַא
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 טלגילֿפעג טינ טרָאװ ןַײד טָאה'ס ביוא ןוא

 ,ךנּת ןטלַא ןוֿפ סעיזיוו ןיא

 טלגיזרַאֿפ עמַאמ ַא רעבָא טָאה

 ,לגיוו םַײב ןּפיל ףיוא ןוגינ ןַײד

 .ךַארּפש יד ןרָאװעג טסיב וד ןוא

 ןעמונעג סעדייז ךיד ןבָאה סע

 .שטַײד םַײב ,ןטַײװ ןיא ,רעדנַאװ ןיא

 ,ןעמוג רעייז טסיזעג ךיד טָאה'ס ןוא

 ןעמוחּת ןוא סָאטעג ןיא ןענַאװ זיב

 ,שטַײט-ירֿבע וטסיב ןרָאװעג

 ןעגנוצ יד ןדנובעצ ,שידַיי ,טסָאה

 יךָאװ רעד ןיא געט סקעז עלַא ןוֿפ

 ןעגנוי ןוא ןדיומ יד ןבָאה'ס ןוא
 ןייג ןוז רעד וצ ריד טימ ןעמונעג

 .ךָאי ןוא לוטיב ,טײקמערָא ןוֿפ

 ןעגנוזעצ רעדיל טימ ךיז טסָאה ןוא

 .סערּפ םַײב ןוא דָאר םַײב ,עגנערּפ םַיײב

 רעמעד םעניא ךיד טָאה דיומטסניד ַא

 ,רעמע ריא ןיא טכַארבעג םענורב ןוֿפ

 ,סנ ַא ןרָאװעג טסיב וד ןוא

 לַאגיס .י) .י

 המשל שידיי

 ,טכיל ַאזַא רעטרעוו ןיא ןַארַאֿפ

 ןעַײרֿפַאבסױרַא רָאנ סע טסֿפרַאד וד

 ,טכירעגֿפױא טרעוו ןושל סָאד רָאג ןוא

 ,גנוַײנַאב וצ ,שידִיי ,שדחתּת
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 דָארג זיא רימ סָאװ ,רימ זיא ליווו יו

 ,ןבעגעגרעביא ןיוש תוחילש יד טָא

 דָאנעגנייש קלח ןַײמ לָאז ךיא

 !ןבעל םוצ ןַײז ריד לָאז -- ןעקנעש ריד

 .ןָאטעג טשינ ריד רַאֿפ ךיא טלָאװ סָאװ

 ,רעטניזעג ןוא ןכַאמ רעקרַאטש ךיד

 ,ןוז ןוא דלָאג ןַײמ ןוֿפ ריד טקנעשעג

 ,רעדניק עשידַיי רַאֿפ תושרד ןטלַאהעג

 ,טנוזעג זיא שידִיי ןדייר זַא

 ,ןדייר ןסייה םיריוטקָאד זַא ןוא

 דנווו עליטש ַא ץרַאה ןיא טֿפירט סע

 .ןדעי רַאֿפ טשינ --- ןלייצרעדסיוא ןוא

 ,ןַײרַא ןוינעבָאב רעד ףור ךיא

 ןושל ןעמ'רַאװ ריא טימ טעוו יז ןוא

 ןיײװו רעטלַא ןַא --- ריד ןלייצרעד

 --- ןסָאגעג-רעב-ירַא גערברעכעב ןוֿפ

 ,טרָאװ ךעלטיא ךיז טעװ ןעלקניֿפעצ

 .ןדנעלב ןגיוא יד ריד ןעמענ'ס שזַא

 -- טרָאֿפ ןתח רעד ,געוו רעסַײװ ַא

 .עדנעגעל"דיל ןימ ַאזַא זיא סָאד

 ,רָאװ סע טרעוו ,סע לייצרעדי'כ זַא ןוא
 רעטרעוו עשידִיי יד לַײװ ,רָאנ רַאֿפרעד

 טרָאּפעגֿפױנוצ לדייא ױזַא ןבָאה
 ,רעטכעט ןוא ןיז טימ רוד ןצנַאג ַא

 ,טנערבעג ןבָאה סָאװ ,טכיל רעביא ןוא

 ,השודק טימ בוטש יד טליֿפעגנָא ןוא

 טנעה סעמַאמ רעד ןרָאװעג קיליײה ןענַײז

 ,עטשוקעג םורֿפ ;ובש-הּכלמ רעד ןוֿפ
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 ,טלעוו יד ןרָאװעג זדנוא זיא ביל ןוא

 .ןדייל עלַא ךָאנ ,תורצ עלַא ךָאנ

 יטלעטשעגמורַא ךיז ךעלקינייא ןבָאה

 .ןדייר לסיב ַא ךַײא טימ ליוו ךיא

 ,יֹוזַא טַאלג ,שידַיי ןדייר טָא

 ,ןקיווקרעד וצ לסיבו ַא ץרַאה סָאד

 ,יֹוג רעטיול ןוֿפ טלעוו ַאזַא ןיא

 .ןוקיּת ַא טרָאװ שידִיי ךעלטיא ףרַאד

 ךדיסח .מ

 רעטרעוו עשידיי

 ןטניוו-תולג ןבָאה ןעגנערבטימ רימ לעװ ךיא

 גנַאל -/ | עלעגעוו ןוא דרעֿפ ַא

 ביוטש ןזָאלבעגנַײרַא ןרָאֿפמורַא לעװ ןוא

 "1 קוביירֿבעמ ןוֿפ ,ןטײרּפשרַאֿפ
 ,רעטרע ,דנַאל ןגייא ןַײמ ןיא

 ֹל

 ךעלרענרעד עמורק ףיוא : 0 =
 = 5 2 שדוק-שידַיי
 תויתוא ערעייז ןוֿפ רעטרעוו

 ךיז טרעטֿפולעג '
 ,דמעה ַא טָאה סע ןטלַאּפש ערעייז ןיא

 ןתעב ןוא ,(ךאלמ) שטנעמ ןטימ טפמעקעג טָאה וניבָא בקעי ּוװ טרָא סָאד 1

 ךיוא .ביוטש == קבא ןופ ,ףמַאק == קבאמ .ביוטש ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ףמַאק

 ןיא םיגהנמ ןגעװ הנידוממ השמ 'רב היכרב ןרהַא 'ר ןופ רפס א ןופ ןעמָאנ א

 ,לג"דא תולבא ,העבש ,הרובק ,המשנ תאיצי ,הסיסג ,ןכוסמ הלוח ַא טימ תוכייש
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 םעד טקנעשעג דמעה ַא

 2 שודקה דָיי

 סטסָארּפ ַא דמעה ַא

 ,ךעטשי-תבש טימ

 ,שידָאמטלַא
 ,סע טָאװ ןעמענ רָאנ

 ,ףייר ַא יו

 טסעֿפ ןעמונעגמורַא

 ףוג ןכַאװש ןַײמ

 ןערב-הלואג טימ

 ערעביוז ןוא

 5 ןיֿפוסיּכ

 טרָאװ ַא ךָאנ ןוא

 ןטײרּפשרױַאֿפ ךיא לעוו

 טייהרעליטש

 ,טרָאד טָא

 ?א יט

 שידַאנַאק

 ץלַא טלַאה סָאװ טרָאװ ַא

  ןֿפור ןייא ןיא

 ,טַײל יא ,טָאג יא ,טֿפור סע

 ןידה-םוי םוצ

 ןֿפור ןוֿפ טרעוו ןוא

 ,טנערברַאֿפ ליוק ףיוא זיב

 ןעמענ סע ךיא לעװ

 טנעה יד ףיוא

 ןגָארטרעד םיוק ןוא

 .רעדירב עטלױקרַאֿפ וצ

 ךימ טעװ סע יצ ,רוסָא ,ןוא

 ,רָאג ןרַא
 ןעוט שרעדנַא סָאװ

 סרעטכיד

 טנַײה
 .רעדיל ערעייז ןצרַאװשרַאֿפ

 שידיי םייחל

 -- א

 עװַאּפ ענעדלָאג רעזדנוא
 עלעגיצ ענעדלָאג סָאד ןוא
 ךעלהׂשעמדאיֿבנה והילא יד ןוא

 ןופ דימלת ,(1814 -- ד"עקת ןרָאװעג רטפנ) עכסישּפ ןופ קחצייבקעי יר

 ילעב ַא ןַײז וצ ץנוק א? :טגָאזעג טָאה שודקה זי רצה .יבר רענילבול ,הזוה

 -סיוא ךָאנ) ןשינעקנעב * -- ."!רעװש זיא סָאד טָא -- ןַײז וצ דיי א ,.?תפומ

 .(גנוזייל
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 ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז

 ,רעדירב ,רעדיל ערעזדנוא ןיא

 ,ןלַאטש יד ןיא ךעלעֿפעש יד יװ ױזַא

 ,טכַאנרַאֿפ רערעווש רעד
 טכַאנרַאֿפ רעקידהמיא רעד
 טכַארבעגמײהַא ייז טָאה
 ,ןטלעוו עכעלמייהמוא יד ןוֿפ

 ,רעדלעֿפ עטעװעטסיװרַאֿפ יד ןוֿפ יו

 ןעמולח ייז ןלָאז ,ןעור ייז ןלָאז

 .רעדירב ,רעדיל ערעזדנוא ןיא

 ,ןרעוו רענעש ןלעװ ןטַײצ יד זיב
 הנותח עמערָא ןַא זיב

 ןָאט ליּפש ַא לדיֿפ ַא טימ טשוו

 ֿבושי ןטכירעגֿפױא ןַא ףיוא

 ,תולג ןוֿפ לילג םעניא

 ,ןקיטכילעצ ךיז טעו טלעוו יד ןוא

 ,רעדירב .ךָאד ןבָאה רימ

 ;טגָאזעגוצ סעּפע טלעוו רעד

 ,קלָאֿפ טלַא ,טלַא ןַא ,רימ

 ,ןרעַײֿפ עלַא ןיא טוװּורּפעגסיױא

 ,ןקילייה יז ןענָאק רימ רָאנ

 -- ןקיביײא ריא ןיא ,טלעוו יד

 ? רעדירב ,ןדַיי ,ןעד רעוו

 ,טנעה עטקיטולברַאֿפ ןבָאה ייז

 דרעווש ַא ךָאנ ייז טגנעה סע

 ןטניה ןוֿפ ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ

 .ענעלָאטש יוװ ןעלדייוו יו
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 יט

 ,ןטלַאהעגסיױא ןבָאה -- רימ ןוא

 םולח-ירֿבד ךָאנ ןעגניז רימ

 .רעמינּפ יד ןיא םינלזג יד

 ,קלָאֿפ ,טנַאה ןַיײד סיוא-טיירּפש

 ,םירֿפס עכעלרע ערעזדנוא רעבירַא

 ,שודק ,שודק ,שודק ייז רעביא גָאז ןוא

 ,.קיביײיא ,קילייה ןרעוו ייז ןלעוו

 ,טײקמערָא רצוא ןַײד ןטיה רימ

 ןטייקנייש עטצעל ענַײז עלַא טימ ןושל ןַײד

 ,הליש ןוֿפ ןּכשמ םעד יװ ,ךיז טימ טימ-ןריֿפ רימ

 ,ןילוח-תחיׂש עקילייה ענַײד ןוֿפ ןטעמרַאּפ יד

 ,ןלוש עטקיטשרעד ןוֿפ םינוגינ

 םימיה ירֿבד ןקירעיורט ןצנַאג םעד

 םיריש ענעדלָאג סיולה הדוהי ןוֿפ

 .םענורב םענעדלָאג סֿבוט-םשי-לעב ןזיב

 ,שידק ןייק טשינ ןגָאז רימ

 שודיק ןצלָאטש ןכיוה ךָאנ

 יתוא ןוא טרָאװ שידִיי ךעלטיא טימ

 סוּכ א -- תוא שידִיי ךעלטיא

 .ןסיז ןוא ןקיטֿפערק טימ ,ןַיײו טימ

 ,טנַאה עקיביילג ןַײד סיוא-טיירּפש

 !ןעלסקַא ערעזדנוא רעבירַא ,קלָאֿפ ,ָא

 .הכרב ןַײײד טימ זדנוא בלַאז

 סמערָא עכעלרעטָאֿפ ענַײד ףיוא-ןֿפע

 עטעװעטַאקעג זדנוא רַאֿפ

 ,סמערוטש עלַא ןוֿפ -- עטעװעטַארעג ןוא



 קיטסירעטקאראכ רעד וצ
 בושי ןשידיי דעדַאנַאק וונ

 ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ ךובנרעל םענרעדָאמ םעד ןופ טַאלב-רעש סָאד
 -ץרפ .ל .י רעשירענָאיּפ רעד ןופ רָאטקעריד ,קיליײה ןושמש ןופ ןפַאשעג

 ,1974 ירַא ,געּפיניװ ןיא לוש

 תונורכז ןוא קיטירק ,גנושרָאֿפכַארּפע ,עטכישעג ןוֿפ רעטעלב



 שזדייק ףסוי

 * עדַאנַאק ןיא ןטנַארגימיא עשידיי עטשרע יד

 ךיז ןבָאה סָאװ יד ,עדַאנַאק ןייק ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע יד
 ,ֿבושי ןטנעמַאמרעּפ ַא טרילבַאטע ןבָאה ןוא דנַאל ןיא טצעזַאב תמאב

 .עינָאלָאק עשיטירב ַא ןרָאװעג זיא עדַאנַאק ןעוו ןעמוקעגנָא ןענַײז

 -עד זיא עדַאנַאק ןוֿפ לרוג רעד שטָאכ ,1760 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -עגרָאֿפ זיא סע ןעוו ,1759 ןיא ,רעִירֿפ רָאי ַא טימ ןרָאװעג טרידיצ

 -ײצנַארֿפ ןוא עשיטירב יד ןשיווצ טכַאלש עקידנדײשטנַא יד ןעמוק

 רעטנוא תוחוּכ עשיטירב יד .קעביווק טָאטש רעד ַײב ןעײמרַא עשיז

 קעביווק טָאטש יד .טגיזעג ןבָאה ףלוװ לַארענעג ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד

 ךיוא זיא ,1760 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ .ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ זיא

 רעשיטירב רעדנַא ןַא ךרוד לָאערטנָאמ טָאטש יד ןרָאװעג טריּפוקָא

 גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,ןטַאטש יד ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו ,ײמרַא

 -טנָאמ ןעמונרַאֿפ טָאה סָאװ ,ײמרַא רעד ןיא .טסרעהמַא לַארענעג ןוֿפ

 -ַאב ןבָאה ייז ןוֿפ לייט ַא ןוא ןדַיי לָאצ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה ,לָאער

 ,עדַאנַאק ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ןסָאלש

 ֿבושי ןשידַיי ןוֿפ תישארב רעד ןעמַאזוצ ךיז טלַאֿפ םורַא ױזַא

 ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא דנַאל סָאד ןעוו ,דָאירעּפ םעד טימ עדַאנַאק ןיא

 יד ןדנּוװשרַאֿפ ןענַײז סע ןעוו ןוא טֿפַאשרעה רעשיטירנ רעד רעטנוא

 טשרעהעג ןבָאה עכלעוו ,גנוצעזַאב רעשידִיי ןגעק ןעגנורעטש עלַאגעל

 ,גנורינימָאד רעשיזיײצנַארֿפ רעד רעטנוא ןעוועג זיא עדַאנַאק ןעוו

 ןיא ןדִיי עּפורג רעניילק רעד ןשיווצ רעטנַאקַאב ןטסרעמ םוצ רעד

 -טנָאמ ,עדַאנַאק ןיא עיצַארגימיא רעשידוי ןופ רָאי טרעדנוה ייװצ ךוב ןופ *

 ,21---19 יוז ,1960 לָאער



 39 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 ּפיליֿפ ןרהַא ריציֿפָא רעד ןעוועג זיא ײמרַא סטסרעהמַא לַארענעג
 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,1724 ןיא דנַאלגנע ןיא ןריובעג ,טרַאה
 ,עדַאנַאק ןיא ןצעזַאב וצ ךיז דיי רעטשרע

 ןעוועג טשינ זיא 1760 ןיא עדַאנַאק זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ

 רעקיטלָאמעד רעד ןוֿפ חטש רעד .טנַײה זיא עדַאנַאק סָאװ ,סָאד

 ןוא קעביווק ןוֿפ ןצניוװָארּפ יד רעֿפעגמוא ןעמונעגמורַא טָאה עדַאנַאק

 יד רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,ןצניוװַארּפ ערעדנַא עלַא .ָאירעטנַא

 ןבָאה ייז רעדָא ןשינרעדליװ ןעוועג רעדָא ןענַײז ,טנַײה ןוֿפ עדַאנַאק

 -מורַא טָאה סָאװ ,חטש םעד ןיא ןליֿפַא ,עדַאנַאק וצ טגנַאלַאב טשינ

 ךיז טָאה ןוא ןיילק ןעוועג גנורעקלעֿפַאב יד זיא ,עדַאנַאק ןעמונעג

 -טנָאמ זיב קעביווק ןוֿפ ךַײט-סגערָאל .טס םעד סיוגנעל טרירטנעצנָאק

 -עּפש .עירָאטירעט עטניווװַאבמוא ןעוועג זיא עקירעביא סָאד .לָאער

 -ָאק רעַײג רעד ןיא ןצעזַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה רעדנעלגנע ןעוו ,רעט

 רעשיטירב רעד ןשיווצ ןעגנובַײר ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סע ןוא עינָאל

 -עגנייא עירָאטירעט יד ןעמ טָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעשיזיײצנַארֿפ ןוא

 ץניװָארּפ עקיטציא יד) עדענעק רעּפַא ;ןצניװָארּפ ייווצ ףיוא טלייט

 -גנע ןוֿפ ךעלכַאזטּפױה טנױװַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,(ָאירעטָא ןוֿפ

 ,(קעביווק ןוֿפ ץניװָארּפ עקיטציא יד) עדענעק רעוַאל ןוא ,רעדנעל

 .שיזיײצנַארֿפ קידנױינימָאדערּפ ןעוועג זיא גנורעקלעֿפַאב ריא סָאװ

 גנוצעזַאב רעשידִיי ןוֿפ רָאי טרעדנוה עטשרע יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 רעייז סקּוװ ןַײז ןוא ןיילק שירעמוג ןעוועג ֿבושי רעד זיא דנַאל ןיא

 ןיא עדַאנַאק ןיא זנעצ ןלעיציֿפָא ןטשרע םעד ךָאנ .רעמַאזגנַאל ַא

 ךָאנ רָאי קיצכַא ,1841 ןיא .,ןדַיי 107 טניווועג דנַאל ןיא ןבָאה 1

 יד טָאה ,עדַאנַאק ןיא טצעוַאב ךיֹז טָאה דיי רעטשרע רעד יו םעד

 .-ַאק רעוַאל ןוא רעּטַא ,ןצניװָארּפ ייווצ יד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידִיי

 ןיא ,רעטעּפש רָאי ןעצ טימ .תושֿפנ 154 ןצנַאג ןיא טלייצעג ,עדַאנ

 ןבָאה 248 עכלעוו ןוֿפ ,ןדִיי 254 דנַאל ןיא ןעוועג ןיוש ןענַייז ,1

 לעוטנעצָארּפ רעד .רעּפַא ןיא 106 ןוא עדַאנַאק רעוַאל ןיא טניווועג

 זיא 1851 ןוא 1841 ןשיװצ גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ סקווווצ רעסיורג
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 ןוֿפ עיצַארגימיא רעשידִיי ןוֿפ בייהנָא םעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןעוועג

 ,דנַאלשטַײד ןוא דנַאלגנע ןוֿפ ֿבור'ס ,עדַאנַאק ןייק עּפָארײא

 ?עדַאנַאק ןיא ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע יד ןעוועג ןענַײז רעוו

 סָאװ ,סעינָאלָאק עשיטירב יד ןוֿפ ןעמוקעג ייז ןענַײז ,טגָאזעג ןיוש יו

 -עג עלַא ןבָאה ייז ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז

 לָאצ רעייז ,ושיזַאא רעלעירטסודניא ,םירחוס :סַאלקלטימ םוצ טרעה

 "וועעזנָא ןַא ןעמענרַאֿפ ןדִיי עטשרע יד ןיוש רעבָא ,ןיילק ןעוועג זיא

 -לעזעג ןוא ןלעיצרעמָאק םעד ןיא טנענימָארּפ ןענַײז ןוא ץַאלּפ קיד

 רעטיירב ןרעוו עכלעוו ,ןליּפשַײב עקינייא .,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןכעלטֿפַאש

 ןֿפַאש ,עדַאנַאק ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג סקַאז .ג .ב ןיא טדערעגמורַא

 דנַאל ןיא ֿבושי ןשידִיי םעניילק םעד ןוֿפ עלָאר רעד ןגעוו ףירגַאב ַא

 ,ץנעטסיסקע ןַײז ןוֿפ טרעדנוהרָאי ןטשרע ןוֿפ ךשמ ןיא

 -ייז ןגעוו טגרָאזעג ןיוש ןבָאה ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע יד.

 -עגסיוא ךיז סע טָאה לּכ -םדוק .ןבעל-הליהק ןשידִיי ןכעלרעניא רע

 -בַאטע זיא עדַאנַאק ןיא לוש עטשרע יד ,ןלוש ןעיוב םעד ןיא טקירד

 ,1849 ןיא --- ָאטנָארָאט ןיא ;1768 ןיא לָאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג טריל

 -עג ןענַײז ןלוש יד ןעוו ,סעטַאד יד ,1863 ןיא -- געפיניוו ןיא ןוא

 זיא הליהק יד ןעוו ,ןזַײוװ ייז לַיַײװ ,קיטכיוו ןענַײז ,ןרָאװעג טדנירג

 טריזינַאגרָא ןַא רַאֿפ ןגרָאז וצ ליבַאטס ןוא קרַאטש גונעג ןרָאװעג

 ןבעגעגנָא לָאערטנָאמ ןיא הליהק יד טָאה 1828 רָאי ןיא ,ןבעל שידִיי

 "רעד וצ השקב רעד טימ טנעמַאלרַאּפ ןלעיצניװָארּפ םוצ עיציטעּפ ַא

 ,ןטיוט ןוא ןטרובעג ,תונותח ןוֿפ סקנּפ םענעגייא ריא ןריֿפ ןביול
 .ןרָאװעג טביולרעד זיא סָאד

 ןעוועג זיא עדַאנַאק ןוֿפ ןבעל ןשידִיי ןיא גנוניישרעד עקיטכיוז ַא

 טשינ זיא ןינע רעד .גנוקיטכערַאבכַײלג רעשיטילָאּפ רַאֿפ ףמַאק רעד

 ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ קיטכיוו ךיוא זיא רָאנ ,טנַאסערעטניא זיולב

 יװ ,ללכב עדַאנַאק ןיא עיצַאּפיצנַאמע רעשיטילָאּפ ןוֿפ סקוװ םעד

 עשיזייצנַארֿפ יד ןשיווצ ןעגנויצַאב ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ ךיוא

 רעד טָא סָאװ גנוקריוו יד ןוא ,עדַאנַאק ןיא סעּפורג עשילגנע ןוא

 יעדניימעג רעשידִיי רעד ףיוא טַאהעג טָאה טסעמרַאֿפ



 541 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 ןייןנייר םהרבַא

 גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי רַאפ ףמַאק רעד
 * עדַאנַאק ןיא

 -- .ןדִיי עגונב ץעזעג ןשיזייצנַארפ םענופ טיײקרָאלק-טינ יד

 רעד ןוא טעטירָאיַאמ רעשיזייצנַארפ רעד ןשיװצ ףמַאק רעד

 לאקזחי --- .גיירק ירנעה סמיישזד רעס -- ,טעטירָאנימ רעשילגנע
 עכעלטסירק יד -- ."ילבמעסא;ה רעד וצ גנולייוורעד סטרַאה

 יץעזעג רעטנַאלּפעג רעד -- .םיא ןגעק ףמַאק רעד ןוא העובש

 ,1832 רָאי עשירָאטסיה סַאד --- .ןדִיי ןגעק טקעָארּפ

 -ַאק ןיא ןטמַא עכעלטנֿפע ןעמענרַאֿפ ןוא ןטלַאהנָא ןלָאז ןדִיי זַא

 ױזַא .ןעוועג טשינ סַײנ ןייק טרעדנוהרָאי ןט18 םעניא ןיוש זיא ,עדַאנ

 -טנָאמ ןיא ןטלַאהעגנָא ,ןוק ֿבקעי ,דיי ַא 1778 רָאי םעניא ךָאנ טָאה

 םעד טָאה רעטעּפש ןוא רַאסימָאק-יײצילָאּפ-טּפױה ןוֿפ טמַא םעד לָאער

 ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה ןדִיי .סייה השמ דַיי רעד ןטלַאהעג טמַא ןקיבלעז

 ןוא ,סעלעטש עשירעטילימ ענעדײשרַאֿפ ךיוא סעלעטש עליוויצ ץוח

 טָאה ךָאד .ץילימ רעד ןיא ןריציֿפָא עשידַיי ןעוועג ךיוא ןענַײז סע

 סָאװ ,טנעדיצניא ןַא טריסַאּפ טרעדנוהרָאי ןטעצנַײנ בייהנָא םעניא

 -ַאבכַײלג רעשידִיי רעלוֿפ רַאֿפ ףמַאק רעד יװ ןרעוו טנכיײצַאב ןעק

 -רעד טימ טקידנעעג ךעלדנע ךיז טָאה סָאװ ןוא דנַאל ןיא גנוקיטכער

 ,גנוקיטכערַאבכַײלג רעשידַיי רעד רַאֿפ גלָאֿפ

 גנוריגער יד זיא ,דנַאלגנע וצ רעבירַא זיא *ךַײרקנַארֿפ-ַײנ; ןעוו

 ןַײז ןוא רָאטַאנרעבוג םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג קעביווק ןוֿפ

 ןבילבעג זיא סקעדָאק רעליוויצ רעשיזיײצנַארֿפ רעד ןוא ,?ליסנוַאק;

 ןטקנוּפ-ץעזעג עלעיצעפס ןייק .ןבעל םעניא ץעזעג עקידנשרעה סָאד

 טלָאמעד ןענַײז ןדִיי לַײװ ,טַאהעג טשינ סקעדָאק רעד טָאה ןדִיי ןגעוו

 -ַאב יד ןביױהעגנָא ןטרָאד ךיז טָאה סע זַא ,לָאצ ןיא קיניײו ןעוועג

 ,62--55 יז ,1925 ָאטנָארָאט ,עדַאנאק ןיא די רעד ךוב ןופ *
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 .סָאװ ,?ילבמעסַא? ןַא רַאֿפ ,טנעמַאלרַאּפ ןטלייוורעד ַא רַאֿפ גנוגעוו

 יד טציטשעג קרַאטש ןדִיי יד ןבָאה ,ןרָאװעג טקיליװַאב ךעלדנע זיא

 ךָאנ זיא גיז ןשילגנע םעד ףיוא טקוקעג טשינ .,גנוגעוװַאב עקיזָאד

 טֿפמעקעג ןבָאה סעיצַאנ ייווצ ּוװ ץַאלּפ ַא ןבילבעג עדַאנַאק ץלַא

 רעד ןרָאװעג טּפעלשעגנַײרַא ךיוא זיא ףמַאק םעד ןיא ןוא ךיז ןשיווצ

 ,ֿבושי רעשידִיי רעניילק רעקיטלָאמעד

 רעד ןיא רעבָא ,טקידנעעג ךיז טָאה עקירעמַא טימ המחלמ יד

 ןדָאב רעד ןרָאװעג זיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ קילבוּפער רעַײנ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיַָאל עשילגנע ךס ַא רַאֿפ רעכעלדנַײרֿפמוא ןַא

 -ָאלָאק טלָאמעד ןענַײז סע .עדַאנַאק ןיא ןרעדנַאוװוצניײא ןביוהעגנָא

 רעד .טעטש יד ןסקַאװעג ןענַײז סע ןוא רעצעלּפ עַײנ ןרָאװעג טריזינ

 ַא זיא גנורעקלעֿפַאב רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ןוֿפ לייט רעשילגנע

 גנורעדנַאװנלא-*טסילעיָאל רעייּפמע דעטַײנוי; רעקיזָאד רעד קנַאד

 זיא ןטעטילַאנָאיצַאנ ייווצ יד ןשיווצ ןוא ןסקַאװעגטױא קרַאטש

 טָאה דצ םוש ןייק ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ טקילֿפנָאק רעד

 -עג טָאה לייט רעשילגנע רעד .גנוריגער יד טלעטשעגנדירֿפוצ טשינ

 ןסערעטניא יד בילוצ ןגױברַאֿפ ןרעװ ןסערעטניא ערעייז זַא ,טהנעט |

 רַאֿפ טכַארטַאב ךיז ןבָאה רעדיוו ןזױצנַארֿפ יד .טעטירָאיַאמ רעד ןוֿפ

 ,ןעזנַײא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןָאדנָאל ןיא ןוא .עטקירדעגרעטנוא יד

 ןיא ,םערָאֿפ-גנוריגער רעד ןיא ןעגנורעדנע ןכַאמ ןזומ טעוו ןעמ זַא

 -ַאב זיא -- ןטנוא ןוא ןביוא רַאֿפ --- עדַאנַאק רַאֿפ גנוטלַאוװרַאֿפ רעד

 ןרָאװעג טריֿפעגנַײא ןענַײז סע ןוא ?ילבמעסַא; ןַא ןרָאװעג טקיליװ

 רעדַאנַאק רעד ןיא טנַאקַאב ,ןעגנורעדנע עלענָאיצוטיטסנָאק ערעדנַא

 ,21791 טקע לענַאשוטיטסנָאקק רעד יו עטכישעג רעלענָאיצוטיטסנָאק

 -נעמַאזוצ םעד ןקיטײזַאב ןענעק וצ קיניײו ןעוועג זיא ץלַא סָאד רעבָא

 -טנַאמ ,קעביווק יוװ ,רעצעלּפ עכעלטע ןוֿפ םענסיוא םעד טימ .סיוטש

 אזא ןיא ןעוועג רעדנעלגנע יד ןענַײז ,לג"דא סרעוויר ירהט ,לָאער

 ןֿפָאה טנעקעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,עדַאנַאק-רעדינ ןיא טעטירָאנימ

 ןוא ,?ילבמעסַא; רעד ןיא ןטָאדידנַאק לָאצ עקידנגונעג ַא ןריֿפוצכרוד

 ןלייורעד טנעקעג טשינ רעמ עקַאט ייז ןבָאה ןלַאװ עטשרע יד ןיא



 343 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 זיא *ילבמעסַא; יד עכלעוו ןוֿפ ,קיצֿפוֿפ יד ןוֿפ רעדילגטימ ןצכעז יו

 יי .ןענַאטשַאב

 טרעקרַאֿפ .,ךַײלגסיױא ןַא רַאֿפ געוו ןייק ןעזעג טשינ ךיז טָאה סע

 ץלַא ךָאנ טַײצ רעד טימ ןענַײז ןסױטשנעמַאזוצ רַאֿפ ןוויטָאמ יד :ךָאנ
 ןטעצנַײנ םענוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךעלכַאזטּפיױה ,ןרָאװעג רעֿפרַאש
 םעד טָא רעביא ןרָאװעג סע זיא ףרַאש סרעדנוזַאב ןוא ,טרעדנוהרָאי
 עלַא זַא ,סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה "ילבמעסַאק יד :טנעדיצניא ָא

 יד ;ץניױװָארּפ רעד ןוֿפ הסנכה רעד טימ ןרעוו טיובעג ןלָאז תוסיֿפּת

 ,טַאהעג טשינ ןעגנוטַײצ ענעגייא ןייק טלָאמעד ךָאנ ןבָאה ןזיױצנַארֿפ

 קעביווק, םעד ,ןענַאגרָא ייווצ טַאהעג טָאה לייט רעשילגנע רעד תעב
 -ער ןבָאה ןעגנוטַײצ עדייב .?טעזַאג לָאערטנָאמ, יד ןוא ?ירוקריומ
 -גנע ֿבור סָאד ןכלעוו ןוֿפ ,טנעמעלע ןלעיצרעמָאק םעד טריטנעזערּפ
 -ערג טניימעג טָאה סולשַאב ַאזַא יו ױזַא) ןוא ןענַאטשַאב ןענַײז עשיל
 רעמ ךָאנ .םעד ןגעק ףמַאק ַא ןריֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה (ןרעַיײיטש ערעס

 ןֿפָא טָאה רעכלעוו ,לייט רעשילגנע רעד ןרָאװעג זיא טגערעגפיוא

 יו םעד ךָאנ ,שיזיײצנַארֿפ ליֿפ וצ זיא עדַאנַאק-רעדינ זַא ,טהנעטעג

 עטשרע יד ןענַיײשרעד ןביוהעגנָא טָאה 1806 רעבמעווָאנ שדוח ןיא

 - טָאה עכלעוו ,"ןעידענעק על? ,עדַאנַאק ןיא גנוטַײצ-ןכָאװ עשיזייצנַארֿפ
 רעשיזייצנַארֿפ רעד ןשיוװצ גנוטײרּפשרַאֿפ עסיורג ַא ןעמוקַאב ךַײלג
 דייר עֿפרַאש טַאהעג טָאה רעריא רעמונ רעדעי ןוא ,גנורעקלעֿפַאב
 ןעוועג סנטסרעמ ןענַײז עכלעוו ,עטמַאַאב יד ןוא גנוריגער רעד ןגעק
 = = .רעדנעלגנע

 גיירק ירנעה סמיישזד ןעמוקעג עדַאנַאק ןייק זיא טַײצ רענעי ןיא

 םישזער ןשילגנע ןרעטנוא רָאטַאנרעבוג רעדַאנַאק רעטֿפניֿפ רעד יו

 -רַאפ רעמ ךָאנ ףמַאק רעד זיא ןעמוקנָא ןַײז טימ ןוא (1811--1807)

 -ווא טרעוו גנוטַײצ יד זַא ,דשח ַא טַאהעג טָאה רע .ןרָאװעג טקרַאטש

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןטנעמעלע עשיטיוב-יטנַא יד ןוֿפ טציטשעגרעט
 ,ףעידענעק על; םעד טקירדעגרעטנוא רעבירעד רע טָאה ,ןטַאטש

 דרַאדעב רעיּפ יו ,סרעדנירג יד ךיוא יו ,רעקורד םעד טריטסערַא

 -עג עשיזיײצנַארֿפ יד טגערעגֿפױא רעמ ךָאנ טָאה סָאד .ערעדנָא ןוא
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 -רעטנוא רע טעװ םעד טימ זַא ,טקנעדעג טָאה גיירק שטָאכ ,רעטימ

 ןסָאלשַאב *ילבמעסַא; יד טָאה ,םזילַאנָאיצַאנ ןשיזיײצנַארֿפ םעד ןקירד

 זיא לזאזעל ריעׂש ַא רַאֿפ ןוא ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןענעכערוצּפָא ךיז

 טניימעג ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד ןכלעוו ךרוד ,דָיי ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 -לעוו ,טרַאה לאקזחי ןעוועג זיא ןברק רעד .רעדנעלגנע יד ןֿפערט וצ

 ןעוו ,*רוַאקנָאקיב ןוֿפ רָאיניס; ַא יו רעטָאֿפ ןַײז טנשריעג טָאה רעכ

 ןַא רַאֿפ ןלַאװ ןעמוקעגרָאֿפ 1807 ןיא ןענַײז סרעוויר ירהט ןיא

 יד ןבָאה .ןעמיטש קיצֿפוֿפ ןעמוקַאב טָאה ןוא ,דילגטימ-יילבמעסַא;

 ןענעכערּפָא ךיז טלָאװעג ןטרַאה ךרוד ןטסילַאנָאיצַאנ עשיזיײצנַארֿפ

 טנעקעג טָאה טרַאה לאקזחי רעדייא יוװ ױזַא .רעדנעלגנע יד טימ

 טזומעג רע טָאה ,דילגטימ-*ילבמעסַאק ןַא יו ץַאלּפ ןַײז ןעמענרַאֿפ

 -טסירק ַא ןעוועג ךעלנייױועג זיא עכלעוו ,העוֿבש עקיטיינ יד ןבעגּפָא

 רעבָא ,טגָאזטנַא העוֿבש ַאזַא ןוֿפ ךיז טָאה טרַאה ןוא ,העוֿבש עכעל

 ןכָאנ ,העוֿבש עשידִיי ַא ןבעגוצּפָא טביולרעד םיא טָאה רעטמַאַאב רעד

 יד ןבָאה ,ךנת ַא רעביא ןוא ,ּפָאק ןטקעדעגוצ ַא טימ ,חסונ ןשידִיי

 טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןטנענָאּפָא עשיטילָאּפ

 עטַאבעד רעגנַאל ַא ךָאנ ןוא ,םעד ןגעוו םערוטש ַא ןבױהעגֿפױא ןוא

 ןעמענרַאֿפ טשינ ןעק טרַאה לאקזחי זַא ,ןסָאלשַאב טייהרעמ יד טָאה

 ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה סָאד ,,.?ילבמעסַא; רעד ןיא ץַאלּפ ןַײז

 סָאד .גנוקיטכערַאבכַײלג ןוא ץנַארעלָאט רעזעיגילער ןוֿפ עגַארֿפ

 טָאה ,ןעוועג טריניֿפעד טשינ טציא זיב זיא סָאװ ,ןדִיי עגונב ץעזעג

 ,טהנעטעג טָאה .טרַאה לאקזחי לַײװ .,ןרעוו טמיטשַאב רָאלק טזומעג

 .ץעזעג ןטימ גנַאלקנַײא ןיא זיא העוֿבש ןַײז זַא

 גנוקיטכערַאבכַײלג רעשידִיי ןגעק ןוא רַאֿפ עיצַאטיגַא ןוֿפ ןרָאי..

 רעד ךיוא יו ,ףמַאקייטרַאּפ רעד רעבָא ,טגלָאֿפעגכָאנ טלָאמעד ןבָאה

 טימ זיא ,ןזױצנַארֿפ ןוא רעדנעלגנע יד ,סעסַאר ייווצ יד ןשיווצ ףמַאק

 -ֿפרַאש ןַײז ןוֿפ ךס ַא ןרױלרַאֿפ טָאה ,ןרָאװעג טליטשעגנַײא טַײצ רעד

 ןטכערעג םוצ טֿפַאשרענגעק יד טכַאװשעגּפָא ךיוא אליממ ןוא טייק

 "עג ךיז ןדִיי עּפורג ַא טָאה 1828 רעבמעצעד ןיא .גנַאלרַאֿפ ןשידִיי

 ןביולרעד ייז לָאז ןעמ ,גנָאלרָאֿפ םעד טימ טנעמַאלרָאּפ םוצ טדנעוו
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 1829 ןיא זיא ,תונותח ןוא ןלַאֿפטױט ,ןטרובעג יד ןרירטסיגער וצ

 -גינעק ַא ךרוד ןרָאװעג טרינָאיצקנַאס ןוא טקיליװַאב גנַאלרַאֿפ רעד

 םעד ןוֿפ טקיטומרעד ,1821 רַאונַאי ןט12 םעד גנורימַאלקָארּפ רעכעל

 ןוא ווּורּפ ןקידרעטַײװ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןדִיי יד ןבָאה ,גלָאֿפרעד

 (7 רַאורבעֿפ ןוא 21 רַאונַאי) 1821 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא טקישענּפָא

 לאומש ןוֿפ ךיוא ןבירשעגרעטנוא .עיציטעּפ ַא רוטַאלסיגעל רעד וצ

 -יילג טגנַאלרַאֿפ ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,ןוז ַא סטרַאה לאקזחי ,טרַאה

 טֿפַאשרענגעק ןייק ןיוש סע טָאה לָאמ סָאד ןוא ,ןטכער עליוויצ עכ

 -עגנַײרַא זיא 1821 ץרַאמ ןט16 םעד .טנגעגַאב טשינ ןצנַאג ןיא
 "יװַאב ןרעוו ןדַיי יד ןכלעוו ךָאנ ,טקעיארּפ-ץעזעג א ןרָאװעג ןגָארט

 -מעסַא; רעד ךרוד ,ןטסירק יו טכער עשיטילַאּפ עקיבלעז יד טקיל

 סָאד טָאה 1822 ינוי ןטֿפניֿפ םעד ןוא ,"ליסנואק; םעד ןוֿפ ןוא ?ילב

 ןעגַײז ןדִיי רעדַאנַאק יד .גנומיטשוצ עכעלגינעק יד ןעמוקַאב ץעזעג

 רעקיבלעז רעד ףיוא טכער רעייז ןיא ןרָאװעג טלעטשעג םעד ךרוד

 .סרעגריב רעדַאנַאק ערעדנַא יד יו הגרדמ

 קַאז .ג ןימינב

 טרָא סָאד ןעמענרַאפ טלָאזעג טָאה עדַאנַאק ןעוו
 * עניטנעגרַא ןופ

 ןדַיי רַאֿפ דנַאל ַײרֿפ ןוֿפ טָאבנָא םשריה ןָארַאב

 -ַאב זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב טלעוװ רעשידִיי רעד ןיא זיא סע תעב

 רַאֿפ עמוס עקידנטַײדַאב ַא ןעקנָאשעג טָאה שריה עד סירָאמ ןָאר

 -ערטנַאמ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי עקיטעטליוװ

 ,גנודניברַאֿפ ןיא םיא טימ טלעטשעג ךיז סרעוט-ללּכ עשידִיי רעלָא

 ,1938 לָאערטנָאמ .1 דנַאב ,עדַאנַאק ןיא ןדַי ןופ עטכישעג ךוב םעד ןופ *
 | ,294---282 'ןז
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 -ַאב םיא ןבָאה ייז .עדַאנַאק טימ ךיוא ןריסערעטניארַאֿפ וצ םיא ידּכ
 ,ןטייקירעוװש יד טימ ןוא ןטייקיטעט-הקדצ ענעגייא ערעייז טימ טנעק
 -עג זיא הנווּכ רעייז .ןענוֿפעג ךיז םעד בילוצ ןבָאה יז עכלעוו ןיא
 ןריֿפוצנָא ךעלגעמ ןכַאמ טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,עציטש ןגירק וצ ןעוו
 -סיס רעמ ןוא ןרעטיירב ַא ףיוא ערעייז ןטייקיטעט-הקדצ עקיזָאד יד
 -ןדירֿפוצ רעייז ןעוועג ןענַײז ןטַאטלוזער יד ןוא .ןֿפוא ןשיטַאמעט
 ןיא ןײטשלַײמ םעַײנ ַא טנכײצעגנָא שיטקַאֿפ טָאה סָאד .עקילעטש
 -יא עשידַיי תֿבוטל ןרָאװעג ןָאטעג דנַאל ןיא זיא סָאװ ,טעברַא רעד
 -ּפִא םערַאװ ךיז טָאה ּפָארטנַאליֿפ רעשידִיי רעסיורג רעד .ןטנַארגימ
 ןוא לָאערטנָאמ ןוֿפ סרעריֿפ עשידִיי יד ןוֿפ גנודנעוו רעד ףיוא ןֿפורעג
 טנזיוט קיצנַאװצ ןוֿפ עמוס ַא ןגָארטוצַײב טיירג טרעלקרעד ךיז טָאה
 ,קעווצ םענעבעגעגנָא םעד רַאֿפ דנָאֿפ ַא ןַײז טלָאזעג טָאה טָאװ ,רַאלָאד

 שדוח ןיא לָאערטנָאמ ןיא ןטלַאהרעד טלעג סָאד טָאה ןעמ ןעוו
 -עּפס ַא ןטלַאהעגּפָא *לָאה סקינַאקעמ, ןיא ןעמ טָאה ,1890 טסוגיוא
 םעד לָאז ןעמ ןֿפוא ןַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ןטכַארטַאב וצ הֿפיסַא עלעיצ
 -רעביא טָאה סָאװ ,טעטימָאק ַא ןבילקעגסיוא טָאה ןעמ ,ןצינַאב דנָאֿפ
 ךיז ןבעגּפָא בייהנָא םַייב ןסָאלשַאב ןוא ,טעברַא עצנַאג יד ןעמונעג
 ,ןטנַארגימיא עקידנעמוקנָא ןוֿפ ןטיונ עלַאקָאל יײלרעלַא יד טימ זיולב
 יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא םעד בילוצ זיא שיניל רעטשרע רעד ןיא
 זיא סָאד .לָאערטנָאמ ןוֿפ ןדִיי יד רַאֿפ עגַארֿפ עטסקיטייװעגנָא עמַאס
 ןעמ .רעדניק-ןטנַארגימיא עשידִיי ןוֿפ גנויצרעד רעד ןגעוו ןעוועג
 טָאה ןעמ ןוא ,"םיחרוא תסנכה; ַא ןיא טקיטיינעג סרעדנוזַאב ךיז טָאה
 .וויזאא לושרעדניק ַא רַאֿפ ןעניד ןענעק ךיוא לָאז סָאד זַא ,טלָאװעג
 רעבָא ,עיצַאזינָאלָאק חוּכמ עגַארֿפ יד טכַארבעגֿפױרַא ךיוא טָאה ןעמ
 ,רעטעּפש ףיוא ןזָאלרעביא סָאד ףרַאד ןעמ זַא ,ןעזעגנַײא טָאה ןעמ

 ַא טכַאמעג טָאה ןעמ ןוא טַײצ ןייק ןרױלרַאֿפ טשינ טָאה ןעמ
 ךיז טָאה סָאװ ,עדַײבעג ַא טֿפױקעג טָאה ןעמ .ביײהנָא ןשיטקַארּפ

 -עג רעִירֿפ זיא סָאװ ןוא 7 רעמונ סַאג טעבַאזילע ,טס ףיוא ןענוֿפעג
 -סיוא ץַאלּפ סָאד טָאה ןעמ .?עימעדַאקַא סנַאשרַאמ, יװ טנַאקַאב ןעוו
 ,ןיישקעמ סמיישזד רָאיעמ טָאה 0 רעבמעצעד ןט1 םעד ןוא טכירעג
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 ןעמָאנ םעד רעטנוא עדַײבעג יד טנֿפערעד לעיציֿפָא ,לָאערטנָאמ ןוֿפ

 ךיוא ןטרָאד גָאט םענעגייא םעד טָאה ןעמ .טוטיטסניא-זעריה ןָארַאב

 טימ ןביוהעגנָא ךַײלג טָאה סָאװ ,לושרעדניק עַײרֿפ ַא טנֿפעעגֿפױא

 שריה עד ןָארַאב יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד .םידימלּת קיצעביז ןוא ןביז

 ,רָאילוש ןטימ ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סע םגה ,לושרעדניק

 לָאצ רעסיורג ַאזַא טימ ןענעֿפע ךיז טנעקעג ןגעוו טסעד ןוֿפ טָאה

 ןעמ זַא ,זַײװַאב רעטסעב רעד זיא סָאד .,קיטכיוו ָאד זיא ,םידימלּת

 טשינ לוש רעדנַא םוש ןייק ןיא רעדניק-ןטנַארגימיא עשידִיי יד טָאה

 ייז רַאֿפ ןטייקכעלגעמ-לוש ןייק ןבָאה סע ןוא ,ןעמעננַײרַא טלָאװעג

 ,טריטסיסקע טשינ ללכב

 טוטיטסניא-שריה עד ןָארַאב םַײב טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ יד

 עד ןָארַאב םעד טימ ןטלַאװרַאֿפ וצ ןעוועג זיא הדֿבוע רעייז סָאװ ןוא

 ןבָאה ייז .ןטעברַא ערעדנַא ךָאנ וצ ןטָארטעגוצ ןענַײז ,דנָאֿפ-שריה

 גנודניברַאֿפ עטנעָאנ ַא ןעמונעגֿפױא ךיוא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 טימ ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעװ עשידִיי עטסערג ייווצ עקיטלָאמעד יד טימ

 סנַאילַא; רעד טימ ןוא ַא"קִיי טֿפַאשלעזעג-עיצַאזינָאלַאק רעשידִיי רעד

 ."טילעַארזיא

 םָארטש םעַײנ ַא טכַארבעג עדַאנַאק ןייק טָאה 1891 רָאי סָאד

 -נעל ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,סרערעדנַאװנַײא עשידִיי

 טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןליֹוּפ ןוא דנַאלסור ןוֿפ רקיע רעד ,רעד

 רעבָא ךיז טָאה סע ,ןֿפלעה וצ ייז יו עגַארֿפ יד טלעטשעג רעדיוו ךיז

 -ַאב ןוֿפ ןֿפוא םעד ןגעוו רָאנ ,ןעלטימ ןגעוו טלדנַאהעג טשינ טציא

 -סיוא טַאהעג טָאה ןיילַא ןָארַאב רעד .ןעלטימ עכלעזַא טימ ךיז ןציג

 טָאה רע .עשיטקַארּפ ַא ןַײז לָאז ףליה יד זַא ,שטנווו םעד טקירדעג

 -ַאב וצ ןכוז ןטנַארגימיא יד לָאז ןעמ זַא ,טגײלעגרָאֿפ קעווצ םעד וצ

 ּוװ ,סעירָאטירעט-ֿברעמ-ןוֿפצ יד ןיא ךעלגעמ ביוא ,דנַאל ףיוא ןצעז

 -עּפש טַײצ עצרוק ַא .ֿבושי ןלערוטלוקירגַא ןשידִיי ַא ןדנירג לָאז ןעמ

 -ָאד רעד םגה ,םעד ןגעוו ןַאלּפ ַא טעבראעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה רעט

 עכלעוו יד .רענעמּוװשעצ ץנַאג ַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא ןַאלּפ רעקיז
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 ,זירַאּפ ןוֿפ ןעמוקעג םעד ןגעוו זיא סָאװ ,גײלרָאֿפ םעד ךָאנ ןבָאה

 עּפַאנק רָאג ַא טַאהעג ןבָאה ,ןריֿפוצכרוד סָאד ווורּפ ַא ןכַאמ טלָאזעג

 ייז סָאװ ןוֿפ טסוװעג טינ זיולב טשינ ןבָאה ייז .ךַאז רעד ןיא העידי

 א רַאֿפ סָאװ טימ ןענַאטשרַאֿפ טינ וליֿפַא ןבָאה ייז רָאנ ,ןכיײהנָא ןלָאז

 זיא ,ןעניז ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,גנומענרעטנוא יד ןטייקירעווש

 ןענַײז סיוועג .עטוג ןעוועג ןענַײז תונווּכ ערעייז .ןדנוברַאֿפ ןעוועג

 -עגנָא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ףליה רעד ןוֿפ ןדירֿפוצ קרַאטש ןעוועג ייז

 ,טסַאל ַא ןעמענרעטנורַא טלָאזעג ןײלַא ייז ןוֿפ טָאה סָאװ ןוא ןטָאב

 הֿפיסַא רעכעלרעי רעטשרע רעד ףיוא .רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 -מעווָאנ ןט1 םעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,טוטיטסניא םענוֿפ

 -עג ןוא 1868 קלַאוװוס ןיא ןריובעג) ןעהָאק ןָאײל זיא ,1891 רעב

 רַאֿפ ןבילקעגסיוא ןרָאװעג (1927 ןיא דרַאשטרָא דלא ןיא ןברָאטש

 -ידִיי רעקידרעטעּפש רעד ןעוועג זיא רעײגרָאֿפ ןַײז .רַאטערקעס-ןרע

 ןריובעג) סבָאקיישזד .ווװ .ס רעירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא רעוט-ללּכ רעש

 עדייב ,(1928 לָאערטנָאמ ןיא ןברָאטשעג ןוא 1871 רעטסַאקנַאל ןיא

 רעקידרעטַײװ רעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןרָאװעג ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןענַײז

 -ָאד יד ןבָאה ייז ןוא ,טריֿפעגנָא טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ ,טעברַא

 סָאװ ,עיצולָאזער יד .ןבעל ץנַאג רעייז ןטלַאהעגנָא גנודניברַאֿפ עקיז

 -נַאדַאב ,ןעמונעגנָא טָאה ןײארַאֿפ-הקדצ רעשידִיי רעלָאערטנָאמ רעד

 םעד ןוֿפ סקנּפ ןיא זיא ,הֿבדנ ענַײֿפ ןַײז רַאֿפ ןָארַאב םעד קידנעק

 -עד זיא רעכלעוו ,ןסבָאקיישזד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעגנַײרַא ןײארַאֿפ

 ,טעטיסרעווינוא-ליגקעמ ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמ

 -ימָאק ַא טרימרָאֿפ ךיוא ךיז טָאה (1891) רָאי ןקיבלעז םעד ןיא

 -ָאק רעד .רעציזרָאֿפ רַאֿפ לשנַא .א דוד טימ ,עיצַאזינָאלָאק רַאֿפ טעט
 -ֿפיוא ענעֿפרָאװעגנָא יד ןריֿפוצכרוד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה טעטימ

 -גייא רעשידִיי ןשיווצ עיצקַאֿפליה רעסיורג רעד ןוֿפ לייט ַא יו ,עבַאג

 ,טַײצ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג טנַאלּפעג זיא סָאװ ,סרערעדנַאוו

 ןריט עריא ןעוו ,טכיל טימ יוװ ןטנַארגימיא טכוזעג טָאה עדַאנַאק ןעוו

 "עד ,דנַאל ןיא טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא ןעמעלַא רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג ןענַײז

 זיא סָאװ יד יו גנומענרעטנוא עשיטסינָאלָאק ַאזַא טסירגַאב ,רעביר



 249 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַאראכ רעד וצ

 -עגנָא טָאה שריה עד ןָארַאב סָאװ ,סערעטניא םעד טימ תוכייש ןיא

 יד ןשיווצ ןרָאװעג טקעוורעד ,הנידמ רעקיזָאד רעד ןזַײװסױרַא ןביוה

 -ּפָא ןָא ןבילברַאֿפ טשינ זיא םעד ןגעוו סַײנ יד .לָאערטנָאמ ןוֿפ ןדִיי

 ךיז םעד וצ טָאה ןעמ ּווװ ,ןזיירק רעדַאנַאק עלעיציֿפָא ןיא ךיוא גנַאלק

 -עג זיא שיטסירעטקַארַאכ .עיטַאּפמיס ךס ַא טימ ןעֶיצַאב ןביוהעגנָא

 -ֿברעמ-ןוֿפצ יד ןיא רעטערטרַאֿפ-גנוריגער רעד סָאװ ווירב ַא ןעוו

 ,לָאערטנָאמ ןיא טעטימָאק ןשידִיי םוצ טקישעגוצ טָאה סעירָאטירעט

 ,עניישזדער ןוֿפ טנגעגמוא רעד ןיא ןדִיי ןצעזַאב וצ טָאבנָא ןַא טימ

 ןלעיציֿפָא ןַא ףיוא ןבירשעג טנעמוקָאד רעקידרעווקרעמ ַא ,ווירב רעד

 ךרוד ןרָאװעג טקישעגרעביא לָאערטנָאמ ןייק ןדִיי יד וצ זיא ,קנַאלב

 טָאה רעבַײרש רעד .ַאװַאטָא ןוֿפ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוקירגַא םעד

 זיא ,גנודניברַאֿפ ןיא טקעריד ייז טימ ןלעטש וצ ךיז יוװ טסּוװעג טשינ

 ;זַא טָא ןבירשעג ןעוועג

 ,1891 ןט15 רַאונַאי ,.ט .וװ .נ ,עניישזדערפ

 !רעה רעבושח;

 עשיסור ןצעזַאב וצ העדב טָאה ריא זא ,ןעגנוטַײצ יד ןופ עז ךיא

 טייהרפ יד רעבירעד ךיז םענ ךיא ,סעירָאטירעט-ברעמי-ןופצ יד ןיא ןדִיי

 םעד ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןסור יד זַא ,ןַײז וצ 'עץדומ ךַײא

 ןבָאה רימ זא ןוא בצמ ןטוג א ןיא עלא ןענַײז ,טקירטסיד-עגיישזדעה
 ,עניישודער םורַא לַײמ ןעצ זיב דנַאל-"דעטסמוָאה, ךס א רעייז ךָאנ

 "עג ןגינעגרַאפ טימ ךַײא טעװ עיצַאמרָאפניא עקידרעטַײװ עדעי
 .ןרעוו ןבעג

 רעיא ,ץרא-ךרד סיורג טימ ,בַײלברַאפ ךיא;,

 ".טנעגַא ימיא 'גער ,ןרָאשמעטס .ײשזד ןָאשזד

 ןוֿפ ןדִיי יד ןעוו ,טַײצ ַא ןיא ןעמוקעג זיא טָאבנָא רעקיזָאד רעד
 -נוא םעד ןגעוו ןֿפוא ןסיוועג ַא ףיוא טוװרּפעג ןיוש ןבָאה לָאערטנָאמ
 ענעי ןגעוו זיא סע םגה ,גנוריגער רעדַאנַאק רעד טימ ןעלדנַאהרעט
 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,רעטקַארַאכ םעד ןגעוו ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא
 עיצַאזינָאלַאק רַאֿפ טעטימָאק רעד .טסּוװַאב סָאװ קיצניװ ,ןגָארט
 ,טָאבַא ןָאשזד ריס וצ ןבירשעג טשרע רעטעּפש רָאי ַא טימ רעבָא טָאה
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 ַאגעלעד עשידַיי ַא ןעמענֿפױֵא קידנטעב ,ַאװַאטָא ןיא רעימערּפ םעד

 רעימערּפ .ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןגעוו ןריטוקטיד םיא טימ לָאז סָאװ ,עיצ
 וצ טָאה ,ךַאז רעד וצ ךעלדנַײרֿפ ןגױצַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,טָאבַא

 עיצַאגעלעד ַאזַא זיא 1892 רַאונַאי ןט11 םעד ןוא ,טקיליװעגנַײא םעד

 רעד ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .ןעז ןעמוקעג םיא

 ןבָאה ייז .ןרעניא ןוֿפ רעטסינימ רעד ןוא רוטלוקירגַא ןוֿפ רעטסינימ

 עריא ןיא עגַאל עצנַאג יד טדערעגמורַא טרעײטשרָאֿפ עשידיי יד טימ

 ויוורעטניא ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד .םיטרּפ עטסנדײשרַאֿפ

 ףיוא ,זיולב טַײװ ױזַא ףיוא רעבָא ,עקידנלעטשנדירֿפוצ ןעוועג ןענַײז

 ,ןביילג וצ טנורג ןדעי טַאהעג ןבָאה סרעײטשרַָאֿפ עשידִיי יד טַײװ יו

 -עג רעייז ןיא ןֿפלעה וצ ןרעג ןעוועג זיא גנוריגער רעדַאנַאק יד זַא

 -עּפש ןוא רַאסימָאק-ךיוה רעדַאנַאק רעד ...גנומענרעטנוא רעטנַאלּפ

 ןיא ןענַאטשעג זיא ,רעּפָאט סלרַאשט ,רעימערּפ רעדַאנַאק רעקידרעט

 ןַא ןטלַאה טֿפרַאדעג טָאה רע ,סרעײטשרַָאֿפ עשידִיי טימ גנודניברַאֿפ

 -רעדנאו רעשידִיי רעד עגונב ןשינעעשעג ןוֿפ גנַאג םעד ףיוא גיוא

 -עג ןרָאװעג טריֿפעג ךיוא םיא ךרוד ןענַײז טקערידמוא .םעלבָארּפ

 ,ןילַא שריה עד ןָארַאב טימ וליֿפַא ןעגנולדנַאװרעטנוא עסיוו

 ,םעד ףיוא טכיל רעדנוזַאב ַא טֿפרַאװ סָאװ ,טנעמוקָאד ַא ןַארַאֿפ
 טוטיטסניא-שריה עד ןָארַאב ןוֿפ טנעדיזערּפ םוצ ווירב ַא זיא סָאד

 -נעדיֿפנָאק; ןבירשעגֿפױא טייטש סע ןכלעוו ףיוא ,לָאערטנָאמ ןיא

 רעבמעצעד ןטס26 ןוֿפ עטַאד יד טגָארט סָאװ ,ווירב רעד .?לעיצ

 ,"עדַאנַאק רַאֿפ רענָאשימָאק-ַײה ןוֿפ סיֿפָא; לּפמעטש םעד טימ ,1
 ;טגָאז ןוא רַאטערקעס סרעּפָאט ןוֿפ ןבירשעג זיא

 ,ןפוא ןלעיצנעדיֿפנַאק טסכעה ַא ףיױא טסווורעד ךיז בָאה ךיא;

 -נעגרַא רעד טימ שריה עד ןָארַאב ןשיווצ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד זַא

 -ירעווש עטסנרע ץנַאג ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה קילבוּפער רעניט

 -לןֿפַאב ַא טקײעעגקעוװַא ןיהַא ךָאוו עקירָאֿפ טָאה ןעמ זַא ןוא ןטייק

 ןעמ זַא עז וצ ,טוג רעייז דָארג ןעק ךיא ןעמעוו ,ןשטנעמ ןטקיטכעמ

 גנוריגער יד ןזַײס -- ןעִיצקירוצ ןבנַאג ןיא ךיז עניטנעגרַא ןוֿפ לָאז

 -ָאלַאק רעשידַײ וצ גנולעטשש ריא ןיא רעקיבעגכָאנ ןרעוו טעוו ןטרָאד
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 ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ביוא זַא ,ןביילג וצ טנורג ַא בָאה ךיא .עיצַאזינ

 רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגֿפױא עבָאטינַאמ טעוו ,ןרעוו ןכָארבעגּפָא לעוװ

 יד טרַאוװ רעבָא לַײװרעד .ןַאלּפ ןטיירב ץנַאג ַא טימ ןוא ייר רעטששרע

 ַא יא קירוצ ןַײז טעוװ ןָאזרעּפ עטקיטכעמלוֿפַאב ענעי זיב -- ךַאז

 | | .,םורַא םישדח ייווצ

 -ערעטניארַאֿפ ךיז לָאז ןַארַאב רעד זַא ,ימ עדעי ךיז ביג ךיא;

 סָאװ הַאלּפ ַא טעברַאעגסױא וליֿפַא בָאה ךיא .עבָאטינַאמ טימ ןריס

 -ַאב סרעײטשרָאֿפ ענַײז ןכלעוו וצ ןוא ןרָאװעג טלעטשעגוצ םיא זיא

 ",,יךרטוצ טימ ךיז ןעִיצ

 -ַאנַאק םעד זַא :ריֿפסיױא ןייא זיולב ןכַאמ ןוֿפרעד ךיז טזָאל סע

 םוצ טנעָאנ ןעוועג ןינע םעד זיא דנַאלגנע ןיא רעטערטרַאֿפ רעד

 -סױרַא ָארויב סרַאסימָאק-ךיוה םעד ןיא טָאה ןעמ רעבָא ביוא ,ןצרַאה

 עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי ןוֿפ םעלבָארּפ רעד רַאֿפ סערעטניא ַאזַא ןזיוועג

 -רַאֿפ ןעוועג םעד ןיא זיא סָאװ ,ללכב עגַארֿפ רעניטנעגרַא רעד וצ ןוא

 ,ןילַא תוירחַא רענעגייא ףיוא ןעוועג טשינ אמּתסמ סָאד זיא ,טלקיוו

 ןזַײװנָא יד ףיוא ןוא ןסיוו םעד טימ ןרָאװעג ןָאטעג סָאד זיא סיוועג

 סיורג טַאהעג טלָאמעד טָאה עדַאנַאק .גנוריגער רעדַאנַאק רעד ןוֿפ

 רעשידִיי רַאֿפ רענעלּפ יד ןיא עניטנעגרַא טימ ןרירוקנָאק וצ קשח

 -רַאֿפ טַאהעג ךיז טָאה שריה עד ןָארַאב עכלעוו טימ ,עיצַאזינָאלָאק

 עריא ףיוא טײקמַאזקרעמֿפױא ןעִיצ טלָאװעג טָאה יז .טריסערעטניא

 -עקַאב םעד טימ ןוא דנַאל סעקערטש עקידייל בלַאה ךָאנ ןוא עקיזיר

 ,ןעזעגסיוא סע טָאה ריא יװ ,ןגיוא עריא ןיא .טלעוו עשידִיי יד ןענ

 -גיא ןעוועג ָאד לָאז ןָארַאב רעד ןעוו ,ךַאז עטוג ַא ןעוועג סָאד טלָאװ

 רַאֿפ זיא יז ,ןדִיי ןצעזַאב וצ ףיוא לַאטיּפַאק ןקידנטַײדַאב ַא ןריטסעוו

 ןטרעקלעֿפַאב טסעב םעד ןגײלוצרָאֿפ טיירג ןעוועג וליֿפַא קעווצ םעד

 .עבָאטינַאמ ץניווָארּפ יד ,עדַאנַאק-ֿברעמ לייט

 ןעמ טָאה עדַאנַאק ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי ןינע םעד טימ...

 1892 רַאונַאי שדוח ןיא .ןריסערעטניא וצ ךיז טרעהעגֿפױא טשינ

 -עמ ַא טָאבַא רעימערּפ םוצ טקישעגרעביא סרעריֿפ עשידִיי יד ןבָאה

 ענעדײשרַאֿפ ןצרעֿפ טרילומרָאֿפ ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,םודנַארָאמ



252 
 שידַאנַאק

 ןָאט וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןעמונעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,סעגַארֿפ

 ןעוועג םינּפ ַא זיא סָאד .דנַאל ןיא ןדִיי לָאצ עסיורג ַא ןצעזַאב טימ

 "ערּפ ןטימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ויוורעטניא םעד ןוֿפ טָאטלוזער ַא

 -סיוא טָאה דלעֿפנענָאז ר"ד סָאװ השקב רעד טימ םּכסה ןיא ןוא רעימ

 ,ַאװַאטָא ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהרעד זיא סָאװ ,רעֿפטנע רעד ,טקירדעג

 ווירב רעגנַאל ַא זיא סָאד ,1892 רַאורבעֿפ ןט15 ןוֿפ עטַאד יד טגָארט

 סדערעגמורַא תוכירַאב ענַארֿפ עדעי טרעוו סע ּוװ ,ןטַײז ןעצ ךרעב ןוֿפ

 קֿפס ןייק טזָאלעגרעביא טשינ ָאד טָאה ןָאט רעד .טרעֿפטנערַאֿפ ןוא

 סָאה גנוריגער רעדַאנַאק יד סָאװ ,סערעטניא ןעמערַאװ םעד ןגעוו

 ןעוועג זיא יז ןרעג יװ ןוא טייהנגעלעגנָא רעצנַאג רעד ןיא טַאהעג

 ןרירעּפָאָאק וצ טרּפ םעד ןיא ןדִיי יד טימ

 ןגעו טדערעג ךיז טָאה םודנַארָאמעמ ןטלעטשעגוצ םעד ןיא..

 סעילימַאֿפ עשידִיי טנזיוט ייווצ ַא ןוֿפ ֿבושי-רוטלוקירגַא ןַא ןדנירג

 עצנַאג יד זַא ,ןסייוו רימ ןעוו .ןשטנעמ טנזיוט ןעצ ַא ךרעב רעדָא

 ןוֿפ זיולב ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא עדַאנַאק ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיי

 ןבָאה עקיגייא טַײװ יו ,ןעז ןוֿפרעד רימ ןענעק ,תושֿפנ טנזיוט ןביז ַא

 -עּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ ,ןטסעמרַאֿפ וצ ךיז הנווּכ יד טַאהעג

 טלָאװ ןעמ זַא יו ענעגייא סָאד טעמּכ ןסייה טנעקעג סָאד טלָאװ רעט

 ףןדִיי טנזיוט 200 ַא ןצעזַאב וצ טנַאלּפעג עדַאנַאק ןיא

 "נַאג סָאד .טזָאלעגסױא טשינרָאג ךיז טָאה ןַאלּפ םעד ןוֿפ רעבָא

 טָאה םידדצ עדייב ןוֿפ ןעלדנַאהרעטנוא סָאד ןוא ךיז ןַײז לדּתשמ עצ

 ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .טריֿפעג טשינ ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק וצ

 ןעמ סָאװ ,טָאבנָא םעד טימ ןצינַאב וצ ךיז יו טסּוװעג טשינ ןדִיי יד

 ,ֿבושי ןטקַאּפמָאק ַא רַאֿפ דנַאל ַײרֿפ יז ןבעג וצ --- טכַאמעג יז טָאה

 "כי יד ןענַאטשרַאֿפ טינ ןבָאה יז .טקיטלעוועג ןטלָאװ ייז רָאנ ּווװ

 "גגעק רעד רַאֿפ ױזַא טשינ ,טלָאמעד טייהנגעלעג ַאזַא טָא ןוֿפ טייקיט

 ,תועס ַא ןעגנַאגַאב םעד טימ ןענַײז ייז .טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ יו טרַאװ

 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ טכיל ןיא ןעק ןעמ ןכלעוו רַאֿפ

 טשינ סיוועג ייז ,רעטעּפש ןרָאי טימ ןֿפַאשעג ךיז טלעוו רעשידִיי רעד

 .ןעוועג לחומ
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 טָאה סָאװ ,עיּפָארטנַאליֿפ טרָאס םעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ.

 ַא זיא ,טַײצ רענעי ןיא ןטלָאגעג סרעריֿפ עשידִיי רעדַאנַאק ןשיווצ

 ןיילַא ,טוטיטסניא-שריה עד ןָארַאב ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד סָאװ ווירב

 ,טעברַאעגֿפױרַא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,דָיי רעשיטנַארגימיא ןַא

 ןיא רַאסימָאק-ךיוה רעדַאנאק םענוֿפ רַאטערקעס םוצ ןבירשעג טָאה

 ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ךיז רע טרעֿפטנערַאֿפ ווירב םעד ןיא .ןָאדנָאל

 -עג טכַארבעגֿפױרַא זיא סָאװ ,ןינע םעד טימ ןבעגוצּפָא ךיז טַײצ ךס

 טשינ םיא ןביולרעד ,טרָאד רע טקרעמַאב ,ןטֿפעשעג ענַײז ,ןרָאװ

 ףליה רעשיטסינָאלָאק ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןיא ןטכַארטוצנַײרַא ךיז רעֿפיט

 ."ןצרַאה םוצ טנעָאנ ױזַא; םיא זיא סָאד םגה ,ןטנַארגימיא עשידִיי רַאֿפ

 ױזַא ןעוועג טשינ רע טלָאװ .ןעמונרַאֿפ וצ ,סע טסייה ,ןעוועג זיא רע

 עדַאנַאק ןיא ןבעל ןשידַיי ןוֿפ גנַאג רעצנַאג רעד טלָאװ ,ןעמונרַאֿפ

 סע לָאז ןעמ יצ -- -- -- גנודנעוו רעדנַא ןַא ןעמעננָא טנעקעג ךָאד

 ,ןײלַא ןדִיי יד סָאװ ,גנולעטש יד רעבָא ,טשינ יצ עיטַאּפַא ןביײרשוצ

 ןעוועג זיא ,ןעמונעגנָא טַאהעג ןבָאה ,ּוושרעדנַא ןוא עדַאנַאק ןיא

 טַאהעג טָאה ןעמ ןיהּוװ ,אֿפוג זירַאּפ ןיא וליֿפַא .ךעלדנעטשרַאֿפמוא

 ןעמַאזוצ ַאװַאטָא ןיא ויוורעטניא םענוֿפ טכירַאב ַא טקישעגקעװַא

 -עג טשינ ךיוא ךיז ןעמ טָאה ,תועידי עטגנַאלרַאֿפ ערעדנַא עלַא טימ

 -ַאב ןוֿפ ןרָאטקעריד יד ןבָאה טַײצ רעד רעטנוא .ןרעֿפטנע וצ טלַײא

 -נעמ; םעד ןוֿפ טָאבנָא ןַא ןעמוקַאב ךיוא טוטיטסניא-שריה עד ןָאר

 דנַאל םעד ןוֿפ סרעטלַאװרַאֿפ יד ,ןָאדנָאל ןיא טעטימָאק-?זיוה ןָאש

 רעשידִיי ןוֿפ קעווצ ןרַאֿפ דנַאל עקיזָאד סָאד ןצינ וצ ,ןימָאסומ ַײב

 ןיא ןרָאװעג טגײלעגרָאֿפ יז זיא טָאבנָא רעקיזָאד רעד .עיצַאזינָאלָאק

 רעד ןעמוקעג זיא זירַאּפ ןוֿפ... ,1891 רעבמעווָאנ ןט16 ןוֿפ ווירב ַא

 ביוא ,עציטש רעלעיצנַאניֿפ רעקירעהעג חוּכמ ַא"קִיי רעד ןוֿפ גָאזוצ

 ֿבושי ןלערוטלוקירגַא ןַא ןדנירג עדַאנַאק-ֿברעמ ןיא ץעגרע לָאז ןעמ

 ןיא סרעטלַאװרַאֿפ-דנָאֿפ-שריה עד ןָארַאב יד ַײב טָאה סָאד .ןדִיי ןוֿפ

 -ָאלָאק רעשידִיי וצ סערעטניא םעד טקעװעגֿפױא רעדיוו לָאערטנָאמ

 עטנַאזעגוצ ייז יד טימ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה לָאמ סָאד ןוא ,עיצַאזינ

 ,ןכעלקריװרַאֿפ וצ ןַאלּפ םעד ווּורּפ ַא סנטסקיצניװ ןכַאמ וצ ןעלטימ
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 "נָא הליחּתבל טלעוו רעשידִיי רעד ןיא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב יד...

 טשינ רעבָא טָאה ,עניטנעגרַא חוּכמ ןַאלּפ םעד ךרוד ןרָאװעג טגערעג

 טשינ ןבָאה גנוגעווַאב רעד ןוֿפ ,סרעגנעהנָא ןעניוועג וצ טלעֿפרַאֿפ

 יב זיא סָאװ ,גנַאלרַאֿפ רעד .ןסײרטימ טזָאלעג ךיז ןשטנעמ קיניײו

 ,תודוסי עַײנ ףיוא ןבעל רעייז ןעיובוצרעביא ןרָאװעג ןריובעג יז

 רעמ ץלַא ןעמונעג דנַאל ןגנוי ,םעַײנ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא טָאה

 ךיוא ךיז 1892 ןיא ןדִיי ןבָאה ױזַא ,םידיחי עשידִיי ךס ַא ןּפַאכמורַא

 -רע יד .שריה ןוֿפ לַײמ 25 ַא ךרעב ,וָאבסקָא ןיא ןצעזַאנ ןביױהעגנָא

 עציטש סמענייק ןָא ןעמוקעג ןיהַא ןענַײז ןטסינָאלָאק עשידִיי עטש

 ךס ַא טימ ןעמוקעגנָא רַאֿפרעד זיא ייז .,ןעלטימ קיצניוװ טימ ךיוא ןוא

 -ַיז סָאד .געוו רעייז ןגָאלשכרוד ךיז ןענעק וצ שינרעטַאמ רערעווש

 טרָאד זיא סָאװ ,ֿבושי ןשידִיי ןוֿפ ןרענָאיּפ יד ןעוועג טשינ רעבָא ןענ

 -עג ןענַײז ןָאבסקָא ןיא ןרענָאיּפ עשידַיי עטשרע יד ,ןעמוקעגֿפױא

 ךָאנ ןעמוקעגרעבירַא ןיהַא ןענַײז סָאװ ,ןיז ענַײז ןוא סריּפ ֿבקעי ןעוו

 ןעמוק וצ ערעדנַא טקיטומרעד ךיוא רעטעּפש ןבָאה ייז .1888 ןיא

 .טֿפַאשטריװדנַאל טימ ךיז ןעמענרַאֿפ וצ ןוא ןצעזַאב ךיז טרָאד

 ַאלעּפַאװ ןיא עינָאלָאק רעשידִיי רעד ןיא רעמרַאֿפ רעטשיוע רעד

 1886 ןיא זיא רעכלעוו ,רענּפעה ןָאשזד ,דִיי רעשיסור ַא ןעוועג זיא

 ןדיי ענלצנייא .דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןוֿפ עדַאנַאק ןייק ןעמוקעגרעבירַא

 ערעדנַא ןיא ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיוא ךיז ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןיא ןבָאה

 -כעלסיב טרָאד טָאה ױזַא .סעירטָאירעט-ֿברעמ-ןוֿפצ יד ןיא רעטרע

 ןיא םגה ,ןשטנעמֿפרָאד עשידִיי ןוֿפ ֿבושי ַא ןסקַאװסיױא ןעמונעג זַײװ

 רעטנוזעג רעד ןיא ןבעל וצ ןליוו רעד .טַאמרָאֿפ םעניילק רעייז ַא

 ןצייר ןעמונעג ןטנארגימיא לייט טָאה רוטַאנ רעד ןוֿפ גנובעגמוא

 םעד ןוֿפ וליֿפַא רעקרַאטש ןרָאװעג ייז ַײב זיא ןליוו רעקיזָאד רעד

 -רעטיב יד ןייגכרוד ןוא ןייטשסיוא ליֿפ ױזַא יײברעד ןֿפרַאד וצ ןויסנ
 ,ןשינעגָאלּפ ןוא ןדייל עטס
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 ןַאמסַארג רימידַאלוו

 *עדַאנַאק ןייק געוו רעד

= 2 

 :ןעקנעדעג לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא זומ ןעמ

 -ָארּפ ַא רָאנ ,םעלבָארּפ-עיצַארגימע ןייק טשינ טָאה עדַאנַאק --

 ןוֿפ ,עיצַאזינָאלָאק רעכעלטֿפַאשטריװדנַאל ןוֿפ ,עיצַאזינָאלָאק ןוֿפ םעלב

 םעלבָארּפ ַא ;דנַאל ןֿפױא ןשטנעמ עשיגרענע ןוא עטנוזעג ןצעזַאב

 רעקיטֿפַאז ןוא רעשירֿפ רעד ןוֿפ תורצוא עכעלריטַאנ יד ןצינסיוא ןוֿפ

 ןוֿפ ,רעדלעֿפ עַײנ ןוא עַײנ ןטעברַאַאב ,רעדלעוו ןקַאהטיױא ןוֿפ ,דרע

 ;סעינָאלָאק ןוא רעֿפרעד עַײנ ןעיוב ןוֿפ ,יֿפ ןעװעדָאה ןוא ץייוו ןעייז

 -עקלעֿפַאב עכעלטֿפַאשטריװדנַאל יד ןרעסערגרַאֿפ ןוֿפ םעלבָארּפ א

 ,דנַאל ןוֿפ גנור

 רעטשרע רעד זיא ּפיצנירּפ רעד טָא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןעמ טָאה

 -לַא רעד ןוֿפ יו ,עדַאנַאק ןיא גנוריגער רעדעי ןוֿפ דוסי רעטצעל ןוא

 סָאװ ,רעקיטנַײה ,רעַײנ רעד ןוֿפ ךיוא ױזַא ,רעוויטַאװרעסנָאק ,רעט

 ,עדַאגַאק-ֿברעמ ןיא ןעמיטש-רעמרַאֿפ יד ןוֿפ קיגנעהּפָא ןצנַאג ןיא זיא

 סיוא-ןעעז סָאװ ,ןכַאז ךס ַא ןֿפַײרגַאב וצ דנַאטש ןיא ;ַײז ןעמ טעוו

 | ,ךעלֿפַײרגַאבמוא טשרע וצ

 יד ןעגנורדעגכרוד ךרוד-ןוא ךרוד זיא ּפיצנירּפ םעד טָא טימ

 ,ָאד םערָאװ -- הכולמ רעדַאנַאק רעד ןוֿפ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט

 -ַאק רַאֿפ ןינע ןשיטילָאּפ-רעניא ןקיטכיוו ַאזַא ןוֿפ ןדייר רימ תעשב

 סָאד ןטכַארטַאב רימ ןזומ ,עיצַאזינָאלָאק ןוא גנורעדנַאװנַײא יוװ עדַאנ

 עקידנעטשבלעז ַא יװ רָאנ ,עינָאלַאק עשילגנע ןַא יו טשינ דנַאל

 יז לֿפױװ ףיוא ,גנורעדנַאװנַײא רעד וצ גנויצַאב ןיא ןוא -- הכולמ

 עיצַארגימע רעשידִיי ןופ ןגארפ רַאפ לַאנרושז ,געװ רעד ןיא טקורדעג *

 ,21--17 יוז ,1923 ןילרעב ,2 ינ ,עיצַאזינָאלַאק ןוא
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 ,ךעלטנַײֿפ ןכָארּפשעגסיױא זיא ,עיצַאזינָאלָאק טימ ןָאט וצ טשינ טָאה

 | ,ךעלטנַײֿפ ןויטקַא

 ענעדלָאג יד ןגעוו ,עדַאנַאק ןגעוו טמיורטעג ךיא בָאה גנַאל ןרָאי

 ןעמוק טזומעג רעִירֿפ בָאה ךיא .עדַאנַאק-ֿברעמ ןוֿפ רעדלעֿפ-ןצייוו

 עטויַאק רענייש ןַײמ ןוֿפ ןרעוו ןעמונעגּפָארַא ,קעביווק ןייק ןיילַא

 יַאנַאק רעד ןוֿפ עטמַאַאב-עיצַארגימע עזייב יד ךרוד ףיש רעד ףיוא

 סָאװ ,זיוה-ןטנַארגימע םעד ןיא ןרעוו טצעזעגנַײרַא ,גנוריגער רעד

 -לָארטנָאק עשישטַײד עטלַא יד יו רעגרע ךס ַא םיטרּפ עלַא ןיא זיא

 -רעדנוה ָאד ןֿפערט ,ץענערג רעשיסור-שטַײד רעד ףיוא סעיצנַאטס

 ןטנַארגימע עטרעטַאמעגסיױא ,עכעלקילגמוא רעטרעדנוה ןוא רעט

 ךיא ;רעהרַאֿפ םוצ ןֿפורעג טשינ וליֿפַא גנַאל םישדח טָאה ןעמ סָאװ

 יד ,סרערעדנַאװ עקידלושמוא ןוֿפ ןדייל יד ןעזוצ ןַײלַא טזומעג בָאה

 -טנָאמ ןיא טֿפַאשלעזעג-עיצַארגימ רעשידִיי רעד ןוֿפ טעברַא עסיורג

 -ימע ענעטלַאהרַאֿפ ןעַײרֿפַאב ןיא ךעלכַאזטּפױה טײטשַאב סָאװ ,לָאער

 ןוֿפ םעט םעד ןליֿפרעד ןוא ןעזרעד ןיילַא טזומעג בָאה ךיא ;ןטנַארג

 -רַאֿפ ףוס-לּכ -ףוס ידּכ ,ןֿפַאה-עיצַארגימע רעדַאנַאק ַא ןיא םונהיג םעד

 -ץעיצַאזינָאלַאק ןוא גנורעדנַאװנַײא רעדַאנַאק רעד ןוֿפ ןיז םעד ןייטש

 :ןײלַא ךיז וצ ןגָאז ןוא ,םעלבָארּפ

 םעד ןוֿפ ןדייל יד ןַײז טשינ ןלָאז סע רעטיב ןוא רעווש יו -- = |

 גנוריגער רעדַאנַאק רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד רעבָא ,טנַארגימע ןשידִיי

 -ַאב ַא ָאד ןֿפַאש קיטקַארּפ יד ןוא עירָאעט יד .טקיטכערַאב ןענַײז

 ןוֿפ ןוא דנַאל םענוֿפ ןסערעטניא יד ןיא טגיל סָאװ ,םעטסיס עטמיטש

 -טֿפַאשטריװדנַאל ןוֿפ דנַאל ַא רָאנ זיא עדַאנַאק .גנורעקלעֿפַאב רעד

 טשינ ,דנַאל םענוֿפ טֿפנוקוצ יד זיא ַאד רָאנ ןוא עיצַאזינָאלָאק רעכעל

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ֹוצ ןסַאּפוצ ךיז ףרַאד עדַאנַאק
 ןענעכער ךיז זומ גנורעדנַאװסיױא עשידִיי יד רָאנ ,גנורעדנַאוװסיוא

 ,דנַאל םענוֿפ ןצעזעג עכעלריטַאנ יד ןוא ןעגנוגנידַאב יד טימ
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 = יט אב

 "ידַיי יד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעטייווצ רעד וצ טציא ךיז טיירג ןעמ

 -ַאב ןסיורג ַא טַאהעג סע טלָאװ .עדַאנַאק-ֿברעמ ןיא סרעמרַאֿפ עש

 רעד ףיוא לָאז ןעמ ןעוו ,ןצונ ךס ַא טכַארבעג טלָאװ סע ןוא טַײט

 ןריסערעטניא סָאװ ,ןזַײױק עשידִיי עלַא ןיא ןוא ץנערעֿפנָאק רעקיזָאד

 ,עדער-גנוסירגַאב יד ךיז ןענָאמרעד ,עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי טימ ךיז

 רעטשרע רעד ףיוא ,קירוצ רָאי ייווצ טימ ןטלַאהעג טָאה סע עכלעוו

 -ָארּפ רעסיורג רעד ןוֿפ טָאטשטּפױה יד) ןוטַאקסַאס ןיא ץנערעֿפנַאק

 -ַאקסַאס רעד ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ רעשידִיי רעד (ןַאװעשטַאקסַאס ץניוו

 -עג ןוא עטסנַײֿפ יד ןוֿפ רענייא ,ןָאסנַאװס טעטיסרעווינוא רענַאװעשט

 ענַײמ ןיא ךָאנ טגנילק סע .עדַאנַאק ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסטעדליב

 -גנוגייצרעביא יד ןוא רענדער םעד ןוֿפ עמיטש ענרעזַײא יד ןרעיוא

 ךיא ליװ ןעּפ רעד טימ ןוא טרָאװ ןטימא :רעטרעוו ענַײז ןוֿפ טֿפַארק

 ,דנַאל רעזדנוא ןיא גנורעדנַאװנַײא רעַײרֿפ ַא רַאֿפ ןֿפמעק קידנעטש

 לַײװרעד זיא סע ןוא ,ןשטנעמ ןיא ךיז טקיטיינ דנַאל רעזדנוא לַײװ

 ןענָאילימ רעגנילדנעצ ןעמענֿפױא ןעק ץניװָארּפ רעזדנוא .טסוּפ

 לעװ ךיא ,ןָאילימ ןּפַאנק ַא לַײװרעד ָאד ןבָאה רימ ןוא ,ןשטנעמ

 רעַײרֿפ רעד ןוֿפ ןעגנוקנערשַאב יד ןגעק ןריטסעטָארּפ קידנעטש

 עטֿפדורעג ןֿפערט ייז ןעוו טרֿפב ,דנַאל רעזדנוא ןיא גנורעדנַאװנַײא

 דנַאל רעזדנוא .עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןקערש יד ןוֿפ ןֿפױלטנַא סָאװ ,ןדִיי

 ןוא סיורג ַא ןוא ןטייקכעלגעמ ײלרעלַא טימ ךַײר ןוא סיורג זיא

 ,ןגָאז וצ רימ טביולרעד רעבָא .ןרעוו ןֿפַאשעג ָאד ןעק ןבעל ךעלקילג

 -ַאב עשידִיי יד זַא ,רַאֿפרעד ןגרָאז --- ֿבוח ַא ךיוא טגיל ךַײא ףיוא זַא

 סָאד רעכלעוו ןיא ,טעברַא רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז לָאז גנורעקלעֿפ

 ןעעז רימ סָאװ ,ןכַאז טימ ךיז ןבעגּפָא טשינ ןוא ,ךיז טקיטיינ דנַאל
 .."טעטש ערעזדנוא ןוֿפ ןסַאג יד ןיא טֿפָא

 ןוֿפ רענייק זַא ,רָאלק ױזַא ןעוועג זיא רעטרעוו יד ןוֿפ ןיז רעד

 -נַײרַא טנעקעג טשינ טָאה ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא ןעוועג ןענַײז סָאװ יד

 .תועט ַא ןיא ןלַאֿפ
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 -יילק ןייק טשינ טכַאמעג ןבָאה רעדנעלגנע םעד ןוֿפ רעטרעו יד

 ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענַײז ייז לַײװ ךָאנ סרעדנוזַאב ,םשור םענ

 -רַאֿפ ןעוועג ןענַײז ריא ףיוא -- ץנערעֿפנָאק רעד ןוֿפ טנעמָאמ םעד

 ןוֿפ םיֿבושי עשיטסינָאלָאק יד ךיוא יווװ ,עשלטעטשניילק יד ןטָארט

 ןטלַאהעג טָאה יז ןעוו --- ןָאזרעּפ קיצרעֿפ ןצנַאג ןיא ,עדַאנַאק-ֿברעמ

 -רַאֿפ ייווצ יד ןשיווצ טקילֿפנָאק ןֿפרַאש א בילוצ ךיז ןלַאֿפעצ םַײב

 -ןדיי ;ןדַי עקידלטעטשניילק ןוא ןטסינַאלָאק ןטנעמעלע ענעדייש

 ןשטנעמ עטעוװערָאהעגסױא :סרעלדנעה:עטַאמש-ןדִיי ןוא םירעוּפ

 טָאטש ןייק רָאי ןצֿפוֿפ-ןעצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעקַא םענוֿפ

 -עלע ייווצ יד ,ןדִיי-ןויצ עקניטַאלג עמורֿפ ,ענַײֿפ ןוא ,ןעזעגנָא טשינ
 לָאמ ןייק ךיז ןלעוו ןוא ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ןטנעמ

 ןגעוו תודע טגָאז עדַאנַאק-ֿברעמ ןוֿפ טָאטש עדעי ,ןײטשרַאֿפ טינ

 ןיא ,ירַאגלַאק ןיא ,ןוטַאקסַאסיא ,ַאניישזדיר ןיא ,געּפיניװ ןיא .םעד

 ןטסכַײר ןקיזָאד םעד ןוֿפ ךעלטעטש עניילק רָאג יד ןיא ,ןָאטנָאמדע

 טימ לוֿפ ,ןסַאג עצנַאג ןעמ טניֿפעג דנַאל-עיצַאזינָאלָאק ןטיירב ןוא

 זָאלג ,לבעמ ,רעדיילק עטלַא ןוֿפ ךעלטיילק ןוא ןעמָארק עשידִיי
 ןוא םייה רעטלַא רעד ןוֿפ תולד ןסואימ ןצנַאג םעד .ךעלּפעט ,רעדליב

 טָאה לדנַאה-ןטיזַארַאּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןדָאטעמ-עיצַאזינַאגרָא יד

 ,דנַאל םעַײנ לגָאּפש ַא ןיא ןע:לבֿפױא טזָאלעג ןוא טצנַאלֿפעגנַײא ןעמ

 ןוא ןשטנעמ ןקיסַײלֿפ םעד ןוֿפ טעברַא יד ןשטנעב דרע ןוא למיה ּווװ

 -סיוא ןוא ןבָארגסיױא ,שֿפנ ןוא בַײל טימ ריא ךיז ןבעגוצּפָא םיא ןֿפור

 ךעלקילג ןוא ךַײר ןכַאמ ,דנַאל םענוֿפ תורצוא עכעלריטַאנ יד ןצינ
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ןיילַא ךיז

 יד ןשיוצ טקילֿפנָאק רעֿפרַאש רעד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 ?ץנערעֿפנָאק רעד ןוֿפ ןלייט ייווצ

 -עג טגָאזעג זיא םעד טימ --- עדַאנַאק ןיא סעינָאלַאק עשידַיי יד

 ןוֿפ בייהנָא ןיא זיא סָאװ דנַאל ןוֿפ לייט רעד ,עדַאנַאק-ֿברעמ :ןרָאװ

 -געלגנע ,ןשטַײד ןוֿפ ןרָאװעג טריזינָאלָאק טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאוצ

 ןוא רעדנעלניֿפ ,רעקלעֿפ עשיוװַאנידנַאקס ,סרענַיַארקוא ,ןסור ,רעד

 ןשימָאנָאקע ןטוג רעייז ַא ןיא לייט ןטסערג רעייז ןיא --- ןדִיי ךיוא
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 ךרע ןַא טימ שזדירבנדִיי :סעינָאלָאק עשידִיי עטסערג יד .דנַאטשוצ
 ךרע ןַא טימ ייזמור ;דנַאל ןוֿפ לייט ןקידנוֿפצ םעד ןיא גווחּפשמ 5

 -עטנָאמ ;ןָאטנָאמדע ןוא ירַאגלַאק ןשיווצ טנגעג רעד ןיא תוחּפשמ 5

 יד ַאלעּפַאװ ;ןוטַאקסַאס וצ טנעָאנ תוחּפשמ 20 ךרע ןַא טימ ערָאיֿפ

 געּפיניוו ןשיווצ ןטֿפַאשטריװ ףלעווצ טימ עינָאלַאק עשידִיי עטסטלע
 עזַײר העש טכַא ,עינָאלָאק עסיורג ,עטלַא ןַא ,שריה :ַאנַײשזדיר ןוא
 עטצעל יד ןיא ןטילעג טָאה סָאװ ,םורד ןוא ֿברעמ וצ געּפיניװ ןוֿפ

 -עג -- טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןטקעסניא ןוא שינעקירט ןוֿפ ןרָאי

 עשידִיי ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןוא --- ןדִיי יד רָאנ טשינ ָאד ןבָאה ןטיל

 -רַאדרע ןוֿפ רָאנ ןבעל ןוא םירעיוּפ עתמא ןוֿפ ןעייטשַאב סעינָאלָאק

 רעייז טלייועגסיוא ךיז ןבָאה ןטסינָאלַאק רעשזדירבנדִיי יד .טעב

 יד טכַאמעגכרוד ןבָאה ,שינעטסיװ-דלַאװ ןתמא ןַא ןיא דנַאל קיטש

 ןבָאה ,דלַאװרוא ןַא ןעוועשטרָאקסיוא ןוֿפ טעברַא ערעווש רעַײהעגמוא

 ,טעברַא רעשיזיֿפ ןוא טלעק ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןטילעג רעווש

 ןגעוו טסעד ןוֿפ ןכַאמ ןוא עינילדןַאבנזַײא ןוֿפ טַײװ םויה-דע ךָאנ ןגיל

 ,עינָאלָאק רעד ןוֿפ סרעדנירג יד ,רוד רערעטלע רעד .ןבעל טוג ַא

 -על ייווצ ךָאד טָאה שזדירבנדִיי רעבָא ,טעשטומעגסיוא קרַאטש ןענַײז

 טכַאמ ןעמ .ןעגנוטַײצ טָאה ןעמ ,לַאז-גנולמַאזרַאֿפ ַא ,לוש ַא ,סרער

 -המחלמ רַאֿפ טלעג טקיש ןעמ .,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט עשידִיי

 -יורג ַא יו ,טנַאקַאב ןדִיי ןשיווצ רָאנ טשינ זיא שזדירבנדִיי .תונברק
 -יילק רעד ןיא .,עינָאלָאק עטֿפַאהרעטסומ ןוא עקיסַײלֿפטעברַא עס

 סָאװ ,ןטסינָאלָאק עגנוי ַײרד ןַארַאֿפ ןענַײז ַאללעּפַאװ עינָאלַאק רענ

 -ַאקסַאס ןיא לוש ערעכעה עכעלטֿפַאשטריװדנַאל יד טקידנעעג ןבָאה

 -עג ךיא בָאה ערָאיֿפעטנָאמ ןיא ןעמוקנָא ןַײמ יב .געּפיניװ ןוא ןוט

 ןוֿפ ןעמוקעגנָא טשרע ןענַײז סָאװ ,סרעמרַאֿפ עשידִיי עטינעג ןֿפָארט

 ןטסינָאלָאק עשידִיי יד ,ןָאטנָאמדע ןיא ןסערגנָאק-רעמרַאֿפ עסיורג יד

 -דנעצ ןוא רעגנילדנעצ טימ קידנרָאֿפסױרַא ןעזעג ךיא בָאה ייזמור ןיא

 ,ץייו ןטרָאס עטסעב יד טימ סרָאטַאװעלע יד וצ רענעגעוו רעגניל

 רעבָא ,גנורעקלעֿפַאב עכעלטֿפַאשטריװדַאל עשידַיי יד טָא ,ןיילק זיא יז

 וצ ױזַא יו סייוו סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב עכעלטֿפַאשטריוודנַאל ַא זיא יז
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 -דנַאל עטסעב יד טימ ךיז ןגרָאזרַאֿפ ןטסינָאלָאק יד .דנַאל ןטעברַאַאב

 ןריסערעטניא ,יֿפ ןעװעדָאה ,ןענישַאמ ןוא םירישכמ עכעלטֿפַאשטריװ

 קילג סָאד ןליֿפ ,דנַאל ןוֿפ גנוגעװַאב-רעמרַאֿפ רעסיורג רעד טימ ךיז

 .רעווש ןטעברַא ןוא רעווש ןדַײל ,דרע רעד טימ ךיז ןטֿפעהַאב ןוֿפ

 טָאה םעד בילוצ ןוא -- טדערעג ןעמ טָאה ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא

 ,ןטנַארגימע עשידִיי יד ןֿפלעה וצ ױזַא יו --- ןֿפורעגֿפױנוצ יז ןעמ

 ןטייקירעווש יד ןגעק ןֿפמעק וצ ױזַא יוװ ןוא ,דנַאל ןיא ןָא-ןעמוק סָאװ

 טנעקעג ןבָאה סרעמרַאֿפ עשידַיי יד :עדַאנַאק ןייק ןרָאֿפנַײרַא םַײב

 ךיז לו רע ביוא ,טנַארגימע רעשידִיי רעד :רעֿפטנע ןייא רָאנ ןבעג

 עסיוועג ַא ןבַײלברַאֿפ זומ ,דנַאל ןֿפױא ןייג זומ ,עדַאנַאק ןיא ןצעזַאב

 ןעניווועגוצ ,דנַאל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןענרעל ,רעטעברַא ןַא יו טַײצ

 -צינ ַא ןרעוו ,טֿפַאשטריװדנַאל רעדַאנַאק רעד ןוֿפ םיאנּת יד ֹוצ ךיז

 -ַאב-ןטסינָאלָאק עשידִיי יד ןרעסערגרַאֿפ ,דנַאל ןוֿפ רעגריב רעכעל

 הֿביֿבס עשידִיי ַא ןֿפַאש ןֿפלעהטימ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא גנורעקלעֿפ

 "וטלוק יד רָאנ ,טיונ עשימָאנָאקע יד טשינ לַײװ -- דנַאל םעד ףיוא

 .עדַאנַאק ןיא עינָאלָאק רעשידִיי רעד ןוֿפ םעלבָארּפ יד זיא טיונ עלער
 ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןרעו טרעֿפטנערַאֿפ ןעק טיונ עקיזָאד יד

 .סעינָאלָאק יד ןיא ךיז ןצעזַאב טנַארגימע ןשידִיי םעד ןעגניווצ טעוו

 "נַאװנַײא ןוֿפ םעלבָארּפטּפױה יד טרעֿפטנערַאֿפ ךיוא טעװ םעד טימ

 -עגֿפױא ןרעוו דנַאל ןֿפױא ןרָאֿפ סָאװ יד לַײװ :עדַאנַאק ןיא גנורעד

 םעד טימ עדַאנַאק ןייק ןרָאֿפ ןדַיי ןלעו .טסעג עטסעב יד יװ ןעמונ

 ןוֿפ דליב עצנַאג סָאד טעװ ,דנַאל םעד ףיוא ךיז ןצעזַאב וצ קעווצ

 .ןרעדנע ףכיּת ךיז ןגָאלּפ ןוא "תורצ-ןטנַארגימע עשידִיי;

 םעד ןוֿפ ןוא ךעלטעטש עניילק יד ןוֿפ ןדִיי רעדַאנַאק יד ןטלָאװ

 -עגנָא --- טרָאװ ןוֿפ ןיז ןכעלבַאטשכוב םעד ןיא -- לדנַאה-עטַאמש

 ןוֿפ ןכַאמ קזוח ןסייהעג סע טלָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד ןעמונ

 רעייז ןוֿפ ,ןעגנוקיטֿפעשַאב ערעייז ןוֿפ ,ןבעל רעייז ןוֿפ ,ןילַא ךיז

 ליֿפ וצ ןבָאה ןעמ ףרַאד וצרעד .עדַאנַאק ןיא ץנעטסיסקע רעצנַאג

 עכלעוו ,ךעלעשטנעמ יד ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,טומ



 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ 21 |

 04 ' ..,6ו64460סקאה =

 1797 הו| (ףן 6 +דווקו סו וי 0
 סא דו ןוא , ז/70ד040 סו (ףיב 0אב /ה0דנ א/

 |הזטט+ 69 :
 .+ 46 יז 1 640 ןיצ 4 קי יי 7 ר1 4424 2. 4 יי ב 18 דא יק 6 ןפו01 4 ,*+ ןזביזה טי{ סא? 22 . ראו צו 2 זרה 'סא// ינאי 056 וו; סד+ יב , 95-1יװויצ 217 א ריי 164 (,ויי= דייב

 2 + 151 , כוש 350: ײן/' יט זיג ? יי! 9
 יי יג לב די 2909 וושה 965 2 } 0610 7 .ף/וש 23 ןיב : או יצד4 צא ןָנ י// ןיִג ןטשילי6  ןא// זאב 6 יא 11 *

 0 א ךוכ ר 4 ןףייוואב רייע סיי 1 טי 6 לי יי יד * ןיכל 1 ד4 יפה 2 06 ה קז // 0וכ וו (,6 סיא דבי (צ /3 (/
 וי 'ו סא יט ?6ג 031 306 ד(6410/9 דיב 4 וגם א וי ן עי ןיא5// 102 עי רו ;ןב יב או ז ו :

 51 ?וןיאוח) 1 יב יב כ10 ף יי ק,::=1 ,ןמצָנ 2368 זי
 ר פה ןיייי6 יא ,05 2 שא ף-ו א (!3צ } 02 16 סא 06600:0 +/ קיק } ר.נ (") סא גיי 54: 2 1: יי זוב ֹוׁש ר 066 א ס=// // 4 שי קא ור אר 2 4 164

 יי דוב בו) 3 6 /ש סב ! 5 8 4 0812 ײי נאז מ

 טי יכ + (ג33-י/ה ןו שי א עי .ן/ 1007 ןילה 0 א 6 ייד עי 2 עי 4; א יב ב'? טאר רק יא 47 2 / 46 ייר = ./):00 110ײו/ יז רזי ר ס/26 "5 ש/+ יי אה חל 8 16 7 533 9 2368 13 5 / יי 0 א , 9 ,* יב ךעיצ 2 קז ןיס (ג 605 3 ןפ שװ 2 6 2 (( רסא-+ 4 ביל ׁש/* 2 (04 ןוש אב ףס עי וו 6 0 / 00 10 70 עצה 9 יי ןוו יא ך+3 ,א/ רוב ס א 0 = עט עי ר

 1134 6 אש ס 2 ן'))64 |ןפ+) חייב 4 סא 0 1
 ו6 ;} / 05 0 ן.ת/ עב 7 , ר יורא. 5 ; א 10 טי

: 
1 9 { ? - 

 א
 5 ר 4 4 שא א 5 7ג '+ /6 הפ) יה / וב //'

 ,ג/א} ז+צ| 2 09 זר 2 * ( ןוק וי ײ -ב ?/ 7

 יי
 יי רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןטַײז 327 ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןופ טַײז א

 = = ַא ןופ ןואומעמ ,לָאערטנעמ ןופ קעטָאילביב-סקלָאפ רעש

 ,רעּפָאה ַארַאלק ןופ ןבירשעג (1945--1907) ןַאװעשטַאקסַאס ןיא
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 ףוסילּכ -ףוס ןוא ןגָאלּפ-רערעדנַאװ יד ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ םיוק ןענַײז

 : ,?"םיטַאבעלַאב ענייש; ןרָאװעג

 -טַא רעד ןיא רָאנ טשינ ןעמוקעגרָאֿפ זיא ץנערעֿפנָאק עצנַאג יד

 ןעמ .טֿפַאשדנַײֿפ ןיא טושּפ רָאנ ,ןטקילֿפנָאק ןוא גנונַאּפש ןוֿפ רעֿפסָאמ

 -ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ ייווצ ,ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ רָאג ךיז טָאה
 ַא ןוא עטלּפירקרַאֿפ קידלטעטשניילק ַא !ןטלעװ ייווצ ,סעיגָאלָאכיסּפ

 ;טעברַא ערעווש ןוא לדנַאה רעקשטיניילק :עשרעיוּפ עבָארג טנוזעג)
 ,רעקַא ןוא ןֿפױקרַאֿפ-ןפיוק

 -רעמרַאֿפ עשידִיי ַא ןֿפַאש וצ ןסולשַאב ןעמונעגנָא טָאה ןעמ

 ,ןקעטָאילביב ןוא סרערעל טימ סעינָאלַאק יד ןגרָאזרַאֿפ ,עיצַאזינַאגרָא

 ,לוש עשידִיי עסיוױג ַא ןדנירג

 -גַייא טשינ ךָאנ ךיז טָאה קיֿפױלרָאֿפ סָאװ ,קיטכיוו טשינ זיא סע

 -ֿברעמ ןיא ַײרעמרַאֿפ עשידַיי יד ןריזינַאגרָא וצ ווּורּפ רעד ןבעגעג

 רעד רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עטסערג יד ןַארַאֿפ ןענַײז סע ּױװ ,עדַאנַאק

 .עיצַאזינַאלָאק רעכעלטֿפַאשטריװדנַאל רעשידִיי ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא

 -ַאק ןיא ןָאט וצ ןבָאה רימ סָאװ טימ ,ןסיוװ ןלָאז רימ זַא ,זיא קיטכיוו
 סָאװ ,יד רַאֿפ רָאנ ןרָאֿפ וצ טניול סע ןיהּוװ ,דנַאל ַא זיא סע .עדַאנ

 יד ּוװ ,דנַאל ַא ןיא סע ;דרע רעד ףיוא ךיז ןצעזַאב וצ קשח ןבָאה
 רַאֿפרעד ןוא עזָאלטעברַא טימ טלוֿפעגרעביא ןענַײז טעטש עסיורג

 ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ רעדעי וצ טמיטשעג ךעלטנַײֿפ

 יױזֲא ףיוא רָאנ ןקילבסיוא עסיורג ָאד טָאה גנורעדנַאוונַײא עשידִיי יד
 יד .דנַאל םענוֿפ ןסערעטניא יד ןגעק טשינ זיא יז לֿפיו ףױא לֿפ
 -טֿפַאשטריװדנַאל ןיא רָאנ רעבָא ןעײטשַאב עדַאנַאק ןוֿפו ןסערעטניא
 ׂו | : .עיצַאזינַאלַאק רעכעל
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 שרדמ יי

 * ןרעגַאל עשיעּפָאריײא יד ןופ סרעדיינש-ןטנַארגימיא

 -עצ יד ןעוו ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 -ַאטױא ןענַײז ,ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ןעײמרַא עשיצַאנ ענעגָאלש

 טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי עלַא ןרָאװעג טַײרֿפַאב שיטַאמ

 ןעוועג טשינ ,ךעלריטַאנ ,זיא החמׂש רעייז וצ .ןרעגַאל סרעלטיה ןיא

 ןוא זָאלמיײה ןעוועג ךָאנ ייז ןענַײז טַײצ עגנַאל ַא רעבָא .ץענערג ןייק

 | | ,טנלע

 רַאֿפ ןענעֿפע דלַאב טעוװ ןעמ זַא ,טניימעג ןעמ טָאה גנַאֿפנָא ןיא

 ןעמענֿפיױא ייז טעװ ןעמ ןוא רעדנעל עכַײרגיז יד ןוֿפ ןרעיוט יד ייז

 ךָאנ ןבָאה ייז ,שרעדנַא ןעוועג זיא סע רעבָא ,סמערָא ענעֿפָא טימ

 -טכילֿפ יו ןבעל ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןבַײלב טַײצ עגנַאל ַא טֿפרַאדַאב

 .ןעמייה ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ יוװ ,ןעגניל

 עדַאנַאק ןיא ןוא ןטַאטש יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ףליה עשידִיי

 עשיגַארט יד טָא רַאֿפ ןעמייה ןגירק וצ טימַאב קרַאטש ךיז ןבָאה

 -עג טשינ ןעמ טָאה ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק רעבָא ,ןעגנילטכילֿפ

 ,ןגירק טנעק

 ךיז טָאה ,ןעגנוריגער-ֿברעמ ערעדנַא יוװ ,גנוריגער רעדַאנַאק יד

 ןענַײז עכלעוו ,ןעגנילטכילֿפ עשידַיי יד וצ שיטַאּפמיס רעייז ןגױצַאב

 יז רעבָא ,דנַאלשטַײד ןיא תוֿפידר סרעלטיה ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב

 ןיא ,דנַאל ןוֿפ ןרעיוט יד ייז רַאֿפ ןענעֿפע וצ טלַײאעג טשינ ךיז טָאה

 ןוֿפ ןטנַארגימיא ןזָאלנַײרַא ןגעק טריטיגַא ןעמ טָאה ןזַײרק עסיוועג

 -ֿפעשַאב גונעג ןַײז טינ טעוװו סע זַא ,טהנעטעג טָאה ןעמ .עּפָאריײא

 עַײנ ןזָאלנַײרַא טעוװ ןעמ ביוא ,סרעטעברַא רעדַאנַאק יד רַאֿפ גנוקיט

 גונעג ןַײז טשינ ןלעוו סע זַא ,טגָאזעג ךיוא ןבָאה סרענגעק יד .ןשטנעמ

 ןעוועג זיא סע .טלעג-הריד ףיוא תורקי ַא וצ ןריֿפ ןעק סע :תוריד

== 

 ,125---122 יוז ,1964 לָאערטנָאמ ,תומחלמ-טלעװ ײװצ ןשיװצ ךוב ןופ *
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 טביולרעד טָאה גנוריגער יד ןכלעוו ךרוד ,עלעריט ןיילק ַא זיולב

 ןטנַארגימיא ענעבילקעג עסיוועג ןוֿפ םוקנַײרַא םעד

 -ַײרַא טביולרעד טַײצ רענעי ןיא טָאה גנוריגער רעדַאנַאק יד

 קרַאטש ןענַײז עכלעוו ,ןטנַארגימיא עכלעזַא רָאנ דנַאל ןיא ןעמוקוצ

 טשינ ןענעק סָאװ עכלעזַא רַאֿפ ,סעירטסודניא עסיוועג רַאֿפ קיטיינ

 ךָאנ יו טקנוּפ .תוכאלמ-ילעב עטריציֿפילַאװק גונעג דנַאל ןיא ןגירק

 -טלעוו ןטייווצ םעד ךָאנ ךיוא זיא ױזַא ,המחלמ-טלעוו ױעטשרע רעד

 ןסיורג א ףיוא עיסנַאּפסקע עלעירטסודניא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ גירק

 יד .סעירטסודניא עַײנילנָאּפש ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה סע .בַאטשַאמ

 עג ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ עסיוועג .טרעטיירבעגסיוא ךיז ןבָאה עטלַא

 .ןקירבַאֿפ ערעייז רַאֿפ טנעהטעברַא ייז ןלעֿפ סע זַא ,טגָאז

 -ילַאװק ןעגנערב וצ ןטנַאקירבַאֿפ טביולרעד טָאה גנוריגער יד

 ןגַײצרעביא ןֿפרַאד ןגעלֿפ ייז .עּפָאריײא ןוֿפ סרעטעברַא עטריציֿפ

 ןגירק טשינ סרעטעברַא עכלעזַא ןענעק ייז זַא ,סנטשרע :ןכַאז ייווצ

 ןענַײז סרעטעברַא רעדַאנַאק ערעייז זַא ,סנטייווצ ןוא ,עדַאנַאק ןיא

 ,דנַאלסיוא ןוֿפ תוכאלמ-ילעב ןעגנערב ייז סָאװ ,ןדירֿפוצ

 יד ןצינוצסיוא גנוגעווַאב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה לָאערטנָאמ ןיא

 עשידִיי לָאצ ערעסערג א ןעגנערב וצ ידּכ ,ןטייקכעלגעמ עקיזָאד

 .ךַיײרטסע ןוא דנַאלשטַײד ןיא ןרעגַאל יד ןוֿפ םיטילּפ

 -עברַא עטריזינַאגרָא יד ןיא ןביױהעגנָא ךיז טָאה וויטַאיציניא יד

 "ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידייל לענַאשענרעטניא/, יד .ןזַײרק-רעט

 ,ןינע ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןריסערעטניארַאֿפ וצ עטשרע יד ןעוועג זיא
 זַא ןעוועג קיטיינ זיא טקעיָארּפ ןקיזָאד םעד ןריֿפוצכרוד ףיוא רָאנ

 -ײלקַאב-ןעיורֿפ יד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןעמַאזוצ "ןָאינוי, יד

 ןוא גנוריגער רעד וצ ןדנעוו ךיז תוֿפּתושב ןלָאז ןטנַאקירבַאֿפ-גנוד

 ,סרעטעברַא-םיטילּפ עּפָארײא ןוֿפ ןעגנערב וצ שינעביולרעד ַא ןטעב

 רעד רַאֿפ קיטיינ קרַאטש ןענַײז עכלעוו ,סרעדַײנש עטריציֿפילַאװק

 ,עירטסודניא

 ןיא זיא ױזַא ןוא .ןרָאװעג ןבעגעג זיא שינעביולרעד עקיזָאד יד

 -גנודײלקַאב-ןעױרֿפ רעדַאנַאק רעד ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא ןרָאֿפעג 7



 365 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 ,סרעדַײנש עטריציֿפילַאװק ןבַײלקוצסיױא עּפָאריײא ןייק עירטסודניא

 1,000 םורַא .סרעדַײנש 4,000 טכַארבעג טָאה עיצַאגעלעד עקיזָאד יד

 ייז ,עירטסודניא-גנודיילקַאב-רענעמ רעד רַאֿפ ןעוועג ןענַײז יז ןוֿפ

 .געּפיניוו ןוא ָאטנָארָאט ,לָאערטנָאמ ןשיווצ ןרָאװעג טלייטעצ ןענַײז

 ןוֿפ .רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא ןוֿפ ןעוועג זיא עיצקַאֿפליה יד טָא

 טכַארבעג ןענַײז סרעדַײנש-םיטילּפ עשידִיי יד סָאװ ,טנעמָאמ םעד

 רעזעידִיי רעדַאנַאק רעד טגרָאזעג ייז רַאֿפ טָאה ,עדַאנַאק ןייק ןרָאװעג

 ןוא -- גנונעדרָאנַײא ןוֿפ ןטסָאק עלעיצנַאניֿפ יד רַאֿפ -- סערגנָאק

 יד טַאהעג טָאה ןָאיני יד .ןײארַאֿפֿפליה ןטנַארגימיא רעשידַײ רעד

 ."רעּפעש; יד ןיא גנוקיטֿפעשַאב טימ ייז ןגרָאזַאב וצ עבַאגֿפױא

 רעשידִיי רעד ןיא ןבעל ַײנ טכַארבעגנַײרַא ןבָאה םיטילּפ יד טָא

 "רעּפעש; יד ןיא .ןעמוק וצ ךעלקילג ןעוועג ןענַײז ייז .עדניימעג

 -כעלדנַײרֿפ ןוא טײקמערַאװ ליֿפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ייז ןענַײז

 ,סרעטעברַאטימ יד ןוֿפ טייק

 ןוא ,טַײצ רענעי ןיא ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םיטילּפ יד ןשיוצ

 ןעוועג זיא ,ןעגנַאגעגנָא ךָאנ זיא גירק רעד ןעוו ,רעִירֿפ לסיב ַא ךיוא

 ןזעידיי ןוֿפ ףליה רעד קנַאד ַא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא סָאװ ,עּפורג ַא

 ןוֿפ טַײצ ןיא טָאה טעטימָאק רעקיזָאד רעד .טעטימַאק-רעטעברַא

 -ַאנײטנַא םעד טימ ןטקַאטנָאק ערעגנע טלעטשעגנַײא טַאהעג גירק
 עשיעּפָאריײא לָאצ ַא ןיא טרירעּפָא טָאה רעכלעוו ,טנורגרעטנוא ןשיצ

 טעטימָאק רעד .,סיצַאנ יד ןוֿפ טריּפוקָא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןטנגעג

 -רעטעברַא רעד ןוֿפ טלמַאזעג ,ףליה עלעיצנַאניֿפ ןקיש ייז טגעלֿפ

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא ןזַײרק עשיצַאנ-יטנַא ןוֿפ ןוא גנוגעוװַאב

 -ַאװ ןוֿפ ןזַײרק-גנוריגער יד ןיא טעטימָאק ןוֿפ סולֿפנַײא םעד בילוצ

 ןוא -- עשידַיי רעטרעדנוה רַאֿפ סעזיוו ןגָארקעג רע טָאה ןָאטגניש

 עכלעוו ,סרעריֿפ עשיטסילַאיצָאס ןוא "ןָאינוי-דיירט; -- עשידִיי-טינ

 ןוֿפ רעטרעדנוה .סיצַאנ יד ןוֿפ עּפָאריײא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה

 -וקעג ןענַײז יז ןוֿפ לָאצ ַא ןוא ןטַאטש יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז

 לָאערטנָאמ ןיא טציא ןעמענרַאֿפ יז ןוֿפ עקינייא .עדַאנַאק ןיא ןעמ

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןיא סעיציזַאּפ עקידנריֿפנָא
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 ןאמסייוו המלש

 * עיפַארגָאיב רעשירערעל ןיימ ןופ ןטנעמָאמ

 ןליֿפַא זיא'ס .בוטש רעשירערעל ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא

 ,םידמלמ רוד רעטנעצ רעד ןיב ךיא זַא ,עיצידַארט-החּפשמ ַא ןַארַאֿפ

 ךיז ןעניֿפעג רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ םידימלּת ענעזעוועג יד ןשיווצ.,

 -יל ןוא רעשירעיצרעד רעד ןיא ןעמָאנ ןטוג ַא טימ ןשטנעמ לָאצ ַא

 -ֿפױק לאקזחי ,קנַאלב .ל .ש ,ןײטשֿפרַאש יֿבצ יו ,טלעוו ועשירַארעט

 ןעוועג טַײצ ןַײז ןיא זיא רע .ערעדנַא ךס א ןוא סילקיר יול ,ןַאמ

 טימ ךנּת-לעב ַא ,קדקדמ ַא ,ליּכׂשמ ַא -- רערעל רענרעדָאמ ַא רָאג

 רעבָאהביל ןוא רענעק-רוטַארעטיל ַא ןוא ,ןעוטֿפױא עשינשרּפ ךס ַא

 ,"סַאלק; םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע ,ןעגנוגיינ עשירעביירש טימ

 ,םידימלּת לָאצ עטצענערגַאב ַא ןטלַאה טזומעג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 עג ךיא בָאה .ןינמה ןמ אלש דימלּת ַא ןעוועג לָאמ עלַא ןיב ךיא

 רָאנ טגעמעג ךיז ןוא עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא דצה ןמ ןציז טֿפרַאד

 -לּת יד ןעוו ,טכַאנ רעד ףיוא רָאנ טגעמעג ךיא בָאה ןגערֿפ .ןרעהוצ

 סָאד .לרֿפ ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ןעגנַאגעצ ךיז ןענַײז םידימ

 רעד זיא ןטנוװָא יד ןיא לַײװ ,ןטייהגגעלעג ענעטלעז ןעוועג ןענַײז

 ןוא טייקיטעט רעשיטסינויצ טימ ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןעוועג עטַאט

 ןוֿפ טייקליטש רעד ןיא ,לָאמ ַא ךיא רעה טציא ךָאנ ,ןתוררוב טימ

 ,,,םידדצ יד ןוֿפ תולוק יד ,טכַאנ רעד

 רימ טימ רע טגעלֿפ ,לכלוש ןיא ןייג ןרַאֿפ ,ירֿפ ץנַאג תבש

 ןַײז ןיא .ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס רעד ןוֿפ ארזע ןֿבא םעד ןענרעלכרוד

 -רַאֿפ ןוֿפ ןַאלּפ ַא ךָאנ טריֿפעג ךיז רעטָאֿפ ןַײמ טָאה ךימ ןעיצרעד

 טנרעלעג ךימ טָאה רע .ןטעברַא עקידנעטשבלעז עקיגוצסיורג ןבעג

 ,םיידוהי םייממצ רפס יתב ,ןלושקלָאפ עשידיי ,ךובךאמסצװ המלש ןופ *

 ןיא ןטַײז 80 ןוא שיערבעה ןוא שידִיי ןיא ןטַײז 284) א"כשת'ה לָאערטנָאמ
 ,(שילגנצ



 261 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַאראכ רעד וצ

 ןדעי .שידִיי ןוֿפ ךעלכיב עצנַאג ןצעזרעביא ךרוד שיערבעה ןבַײרש

 -ןקַאּפ םַײב ןֿפױק ךיז ןייג וצ עבטמ ַא ןגירק ךיא געלֿפ קיטשרענָאד
 -טנייוועג ןגעלֿפ ייז) ךעלטַײז 64 ַא ןוֿפ לכיב *שינָאגרַאשז; ַא רעגערט

 ךרוד ןצעזרעביא טֿפרַאדעג ךיא בָאה סָאד ;(םיכשמה ןיא ןייג ךעל

 רע טָאה שיסור .,ןטכיררַאֿפ ןוא ןענעייל סָאד םיא טימ ןוא ,ךָאװ רעד

 ןייא ןענעיילוצכרוד עבַאגֿפױא ןַא רימ ןבעגרַאֿפ ךרוד טנרעלעג ךימ

 ןַא ןוֿפ -- רעטניוו ןטייווצ ַא ,רעקיסַאלק ןייא ןוֿפ קרעוװ יד רעטניוו

 רעשיערבעה רעד ןוֿפ סרעקיסַאלק יד טימ עקיבלעז סָאד ;ןרעדנַא

 | | .רוטַארעטיל

 ןוֿפ רעטלע ןיא 1913 רעמוז לָאערטנָאמ ןיא ןעמוקעג ןיב'כ..

 עטַאװירּפ ןבעג ןביוהעגנָא ךיא בָאה רָאי ןקיבלעז םעניא ךָאנ .רָאי 4

 ןעוועג זיא טעברא עכעלטֿפירש עשיגָאגַאדעּפ עטשרע ןַײמ ,סעיצקעל

 ענַײמ ןופ רענייא) רעלדָא רעדענעק ןוֿפ עיצקַאדער רעד ןיא ווירב ַא

 ןיא ,(ןבעל ץנַאג ןַײמ ךרוד עיצקַאדער ןיא ווירב עטלייצעג ַײרד
 ןוֿפ רעטָאֿפ רעד) סָאבעלַאב ןַײמ ףיוא טגָאלקַאב ךיז בָאה'כ ןכלעוו

 ןענרעל לגנִיי ןטימ לָאז'כ ,רימ ןוֿפ טרעדָאֿפ רע לַײװ ,(דימלּת ןַײמ

 המלש) ןדּפק ןב ךלמ ןבירשעגרעטנוא ךיא בָאה ווירב םעד .ירֿבע

 | | ,(יאמש ןב

 גנולייהרעד ףיוא ןרָאֿפעג קנערק ַא ךָאנ ךיא ןיב 1914 רעמוז

 ףיוא ןֿפור לָאמַא סע טגעלֿפ'מ) ,עלעטש-רערעל רעשיֿפרָאד ַא ףיוא
 בָאה ,לָאערטנָאמ ןיא קידנעמוקקירוצ ...עיצידנָאק ַא ןושל ןשירערעל

 ןיב'כ ּוװ ,טעטיסרעווינוא-ליגקעמ ןיא ןטערטוצנַײרַא טיירגעג ךיז ךיא

 "ליגקעמ? ןיא ןרָאי עטשרע ענַײמ ךרוד ,1916 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 -יטרַאנדײשרַאֿפ ןוא רעקיברַאֿפנדײשרַאֿפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז ךיא בָאה

 רעשידִיי ןיא סרוק ַא ,סעיצקעל עטַאװירּפ :טעברַא רעשירערעל רעק

 ןַײמ --- לושקלָאֿפ רעשידַיי רעד ןיא סַאלק ןרעטלע ןַא טימ עטכישעג

 -עג רעשידִיי ןוֿפ סרוק ַא --- לושקלָאֿפ רעד טימ גנודניברַאֿפ עטשרע

 רעד רַאֿפ ,ץערג ןוֿפ גנוצעזרעביא סרֿפש טיול ,שיערבעה ןיא עטכיש

 טנרעלעג ךיא בָאה רָאי ַא ;?ירֿבע זּכרמ; עיצַאזינַאגרָא רעשיערבעה

 -ָאר .מ .מ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפנָא רעד רעטנוא ּת"ּת רענָאטלימ רעד ןיא
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 ;לַאּפיצנירּפ רעכעלרע ןַא רעייז ןוא רעגנערטש ַא רעייז --- שטיװָאז

 דנַײרֿפ ןוא סענרַאשט .י ,טַאלבנירג .י ןעוועג ןענַײז סעגעלָאקטימ ענַײמ

 ןעוועג ךיא ןיב רָאי בלַאה ַא .(הננער ןיא 1934 טניז) ןילכימ לאיחי

 ךיא בָאה טרָאד .הרוּת-דומלּת רעָאניּפַאֿפ רעד ןיא לַאּפיצנירּפ --

 -ַאמָאלּפיד-ךיוה רעשירערעל ןיא ןעגנורַאֿפרעד עטשרע עגַײמ טַאהעג

 ,ןַאמֿפױק הדוהי ךרוד ,לושקלָאֿפ יד טָאה 1918 גנילירֿפ םורַא ...עיט

 ןעניוװעגוצרעבירַא ךימ טימַאב ךיז ,ןייטשקיד השמ ןוא סרעצלעמ יד

 -עבָארּפ ַא ףיוא טכַארבעג טכַאנרַאֿפ ַא ךימ טָאה'מ .ריא וצ ןצנַאג ןיא

 ןגעוו גנורַאֿפרעד עקיטליגדנע ןַײמ ןגָארקעג טלָאמעד בָאה'כ .עיצקעל

 זיא רערעל ַא לֿפיװ ףיוא ךיוא ןוא סעיצקעל"עבָארּפ ןוֿפ טרעוו םעד

 ,ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ -- יירערעל רענעגייא ןַײז ףיוא ןיֿבמ ַא

 טשינ רעיש ןיב ךיא .םיניֿבמ יד ןעוועג ןענַײז םירֿבח ַײרד-ייווצ

 ןיא רקיעב -- לַאֿפכרוד ןַײמ רעביא השוב ןוֿפ ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא

 יװ םעד ןבעגענּפָא ןבָאה םיניֿבמ םירֿבח יד .רעדניק יד *ןטלַאה;

 -יעֿפ עשירערעל ענַײמ ןגעוו טכירַאב ןטסקידנצנעלג ןכעלגעמ טַײװ

 -קרעמֿפױא סרעדניק יד ןֿפושיּכרַאֿפ ןוֿפ חוּכ ןַײמ ןגעוו רקיעב ,ןטייק

 -קלָאֿפ רעד טנידעג ךיא בָאה 1920 גנילירֿפ זיב 1918 ןוֿפ ,טײקמַאז

 ךימ גנוטלַאװרַאֿפ-לוש יד טָאה חסּפ ֿברע םורַא ןוא ,רערעל ַא יו לוש

 -עג ןבָאה רעטניוו םענעי ,לַאּפיצנירּפ ןטשרע רעייז רַאֿפ טמיטשַאב

 -סױרַא זדנוא טָאה סָאבעלַאב רעד ןוא לוש רעד ןיא ןרער יד טצַאלּפ

 -עג'כ) .טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טשינ רַאֿפ הריד רעד ןוֿפ ןֿפרָאװעג

 ,טנרעלעג ןוא ןעלטנַאמ יד ןיא ןסעזעג ןענַײז רימ יו טציא ךָאנ קנעד

 טימ .טנעה יד ףיוא לווָאט םעד ןטלַאהעג ןבָאה םידימלּת ייווצ ןוא

 טלָאמעד -- (!טנרעלעג עלַא טלָאמעד סָאד ןבָאה רימ קַאמשעג לֿפיװ

 ,ןייטשקיד השמ ייז ןשיווצ --- לוש רעד ןוֿפ ןרָאיזַאטנַאֿפ יד ןבָאה

 "עג -- ערעדנַא ןוא רעצלעמ ןָאעל ,סנרּפ םהרֿבַא ,סורַאזַאל ה"ד

 -רעביא טֿפרַאדעג טָאה'מ עכלעוו ,הריד ענעגייא עטשרע יד טֿפױק

 ןשָאוהי טימ ,ַײמ ןטס31 םעד ןעוועג זיא תיבה-תּכונח רעד .ןעיוב

 .רענדערטסַאג יו

 -גוא ןיא געט עצנַאג ןסעזעג ,סרערעל יד ,רימ ןענַײז לילוורעד
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 369 ץדַאנַאק ןופ קיטסיועטקַארַאכ רעד וצ

 ןלַאטעד עלַא טימ םַארגָארּפ ןרעל ַא טיירגעגוצ ןוא הריד רעוד

 -רערעל רעד סָאװ ,יורטוצ םעד ןוֿפ טרירעג טנַײה זיב ךָאנ ןיב'כ

 סרערעל עלַא טעמּכ ,ןזיועגסױרַא טלָאמעד רימ טָאה לַאנָאטרעּפ

 ,גנורַאֿפרעד רעשירערעל רעמ טימ ,רימ ןוֿפ רעטלע ןעוועג ןענַײז

 ,ש .א רעטנרעלעג ןוא גָאגַאדעּפ רעטנַאקַאב טוג רעד ייז ןשיווצ ןוא

 ןיא לושקלָאֿפ רעד רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ עסיורג טימ שטנעמ ַא ,רעכַאז

 -ַאב ןבעגּפָא ןעמוק ןגעלֿפ רימ .עזַאֿפ-גנולקיװטנַא רעטשרע ריא

 -רַאֿפ רעד ןוֿפ ןעגנוציז יד ַײב ןעגנולדנַאהרַאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ןטכיר

 קרַאטש לָאמ ןייא ךיז ןבָאה רימ ,ןײארַאֿפ םעד ןוֿפ ןוא גנוטלַאװ

 ַא רָאג ,רענייא ןוא ,תירֿבעב תירֿבע ןוֿפ איגוס רעד ןיא ןָאטעגנַײרַא

 טגערֿפעג ךימ טָאה רע זַא ,ןרָאװעג טלמוטעצ ױזַא זיא ,רעוט רעליווו

 ...תירֿבעב תירֿבע שידִיי ךיוא ןענרעל ןלעװ רימ יצ

 ןיא ןעוועג טשינ טַײצ רענעי וצ ןיוש זיא ןַאמֿפיױק הדוהי ר"ד

 ןטימ טריֿפעגנָא ןוא קרָאי-וינ ןיא טניווועג טָאה רע .לָאערטנָאמ

 ןַיײמ ןעוועג רע זיא טרָאד ןוֿפ וליֿפַא רעבָא ;רַאנימעס-רערעל ןשידִיי

 ןיא ןגױצעגנַײרַא רעִירֿפ ןרָאי טימ ךימ טָאה רע .ךירדמ רעקיטסַײג

 "ידִיי ןיא גנַאג םעַײנ םעד טימ טריסערעטניארַאֿפ ךימ ןוא לוש רעד

 ןוא דוֿבּכ ןסיורג ַא רַאֿפ טכַארטַאב תמאב סע בָאה'כ .גנויצרעד רעש

 -רַאֿפ ,רוחב ןגנוי רָאג ַא ,ךימ טָאה רע סָאװ ,היכז ענעטלעז ַא רַאֿפ

 ןענַײז סע עכלעוו ַײב ,גנויצרעד ןגעוו ןסעומש עטסנרע יד וצ ןטעב

 סרעטעברַאטימ עטנעָאנ רָאג יו ערעדנַא ןוא סרעקיטַאּפמיס ןסעזעג

 רעזעיגילער רעדַאנַאק רעד ןיא סרעיצרעד עכלעזַא ,ליטש רעד ןיא
 .שדח קחצי ןוא יקסניזָאל םייח יו םעטסיס הרות-דומלּת

 רעד טימ עיצַאקיֿפיטנעדיא רעלוֿפ ןוֿפ ןרָאי עטשרע ענַײמ..

 -ָאליֿפ-גנויצרעד עשידַיי ןַײמ ןריזילַאטסירקסױא ןוֿפ ןוא לושקלָאֿפ

 -ליגקעמ ןיא םוידוטש ןַײמ ןוֿפ ןרָאי יד ןעוועג ךיוא ןענַײז עיֿפָאס

 -ילַאיצעּפס ךיז ךיא בָאה 1920--1918 ןרָאי יד ןיא .טעטיסרעווינוא

 ;רוטַארעטיל רעשילגנע ןיא ןוא עיגָאלָאכיסּפ ,עיֿפָאסָאליֿפ ןיא טריז

 ןַײמ ןוֿפ טקריװַאב קרַאטש ןעוועג זיא םידומיל יד ןוֿפ לַאװסיױא רעד

 ,ףורַאב-ןבעל ןַיײמ יו יײרערעל רעשידִיי ןוֿפ לַאװסיױא םענעסָאלשטנַא
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 ענײמעגלַא יד ןיא הדמתה ןַײמ טימ קיטַײצכַײלג ךיא בָאה רַאֿפרעד

 עטמיטשַאב ןײילַא ךיז רַאֿפ טגלָאֿפעגכָאנ ךיוא םידומיל עשימעדַאקַא

 לָאמ עלַא בָאה ךיא עכלעוו טייקיטעט ַא -- ןסיוו ןשידִיי ןוֿפ ןסרוק

 .ןטלַאהעגנָא
 ינוי ןיא לַאּפיצנירּפ יו טמַא ןיא ןטערטנַײרַא רעלעיציֿפָא ןַײמ

 "וא ןיא לטיט-ייא יב םעד ןגירק ןַײמ טימ ןלַאֿפעגנעמַאזוצ זיא 0

 ַא יװ געוו ַא ךיז רַאֿפ ןקַאהסיוא ןַײמ טימ ןעמַאזוצ .טעטיסרעווינ

 -ַארט ןייק זיא'ס לַײװ --- לוש רעשידִיי רענרעדָאמ ַא ןוֿפ לַאּפיצנירּפ

 -עג ןיא -- ןעוועג טשינ טיבעג םעד ףיוא גנורַאֿפרעד ןוא עיציד

 -ןטש עשימעדַאקַא ערעכעה ענַײמ ףיוא טעברַא ערעווש ןַײמ ןעגנַאג

 ,ליגקעמ ןיא לטיט-רעטסיגַאמ םעד ןעמוקַאב בָאה'כ זיב ,סעיד

 -עּפש ךס ַא ךיוא םּתסה ןמ ןוא ,ןרָאי ענעי ןיא בָאה ךיא ,1922 ןיא

 יװ ,לושלטימ רעד ןיא םידימלּת ענַײמ טצינעגסיוא ךעלשּפיה ,רעט

 וצ סרערעהוצ יו ,ןלוש יד ןוֿפ סרעוט ןוא סרערעל סעגעלָאק יד ךיוא

 רענעגייא ןַײמ ןוֿפ ןוא טעטיסרעווינוא ןוֿפ הרוּת רעטרעטטַײגַאב ןַײמ

 -ער סָאטַאלּפ ןגעו ןסעומש ןוא סעיצקעל יד .גנודליבסיוא רעשידִיי

 סלוריֿבג ןביא ןגעוו ןוא םיכוֿבנ הרומ סמבמר םעד ןגעוו ןוא קילבוּפ

 םעד ןיא :ןזעטניס ןכוז קיביײא ןַײמ -- םייח רוקמ ןוא הרות רתּכ

 ערעטלע ןוא עגנוי ענַײמ ןבָאה --- !עיֿפָאסָאליֿפ ןוא עיזעָאּפ לַאֿפ

 ןרעטלע יד קידלודעג יו ,רימ ןוֿפ טרעטַײװרעד טשינ רָאג םירֿבח

 -גַאל רעייז טלָאמעד ענַײמ וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סרעוטלוש יד ןוא

 ךיא !עיֿפָאסָאליֿפ גנויצרעד רענרעדָאמ רעד רעביא סעיצקעל עג

 ןטסעמנָא טייקרעכיז ןוֿפ דַארג ןלַאמיסקַאמ ַא טימ ,רימ טכוד ,ןעק

 ,יתוברמ רתוי ירֿבחמו ,יתוברמ יתדמל הברה :רמאמ םעד ךיז ףיוא

 .םלוּכמ רתוי ידימלתמו

 וצ סַאלק-רַױדַארג ןרעסערג ןטשרע ןַײמ טכַארברעד בָאה'כ

 רעטסכעה רעד ןַײז טלָאזעג טָאה סָאד ,1922 גנילירֿפ ןיא גנורָיודַארג

 טסוװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה'מ .גנויצרעד-לושקלָאֿפ ןוֿפ לּפַאטש

 רימ שֿפנה תוממורתה ןוֿפ טנעמָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלושלטימ ןייק ןוֿפ

 -עג זיא סַאלק רעצנַאג רעד ןעוו ,טכַאמעגכרוד עלַא רעבירעד ןבָאה



 21 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 רַאֿפ לָאז'מ ,ןטעבעג ןוא גנוטלַאװרַאֿפ-לוש רעד רַאֿפ טנוװָא ןיא ןעמוק

 ,לושלטימ ַא ןענעֿפע --- ןסַאלק עקידרעטַײװ ןטלַאהנָא יז

 גנורַודַארג רעטשרע רעד וצ טיירגעג ךיז רימ ןבָאה 1924 ןיא

 -טסַאג רעד יו ןעמוקעג זיא גנוריודַארג רעד וצ ,לושלטימ רעד ןוֿפ

 -ַארג רעד רַאֿפ טכַאנרַאֿפ םעד ףיוא .ןַאמֿפױק הדוהי ר"ד רענדער

 טסַאג םענוֿפ טֿפנוקנעמַאזוצ ַא ןֿפורעג רימ ןבָאה גנורעַײֿפ-גנורלוד

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא סָאד .,םידימלּת עקידנרַיודַארג יד טימ

 ט- וצ ןעוועג ריּתמ טלָאמעד רימ טָאה ןַאמֿפױק ר"ד ...רעהרַאֿפ ַא

 ,ארמג טַאלב ַא ךיוא םידימלּת יד טימ ןענ
 א

 ןוא טימ ,םידימלת יד טימ .,ךיז ףיוא ןטעברַא ןוֿפ ןרָאי ענעי

 ןרָאיֿפמַאק עוויסנעטניא יד טימ ןלַאֿפעגנעמַאזוצ ןענַײז ,לוש רעד רַאֿפ

 ץניװָארּפ רעד ןיא ןלוש עשידִיי עטַארַאּפעס רַאֿפ גנוגעווַאב רעד רַאֿפ

 -בַײל טימ גגוגעװַאב רעד ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז בָאה ךיא ,קעביווק

 םעניא טקילײטַאב וײטקַא ךיז ךיא בָאה קעווצ םעד רַאֿפ .ןבעל-ןוא

 רעטסגנִיי רעד ןעוועג ןיב'כ ּוװ ,סערגנָאק ןשידִיי רעדַאנַאק ןטשרע

 ןיא ןוא ,ןלַאװסקלָאֿפ עמייהעג ןיא ןרעוו טלייורעד םוצ טַאגעלעד

 -עג ןיב ךיא .היכז עקיבלעז יד טַאהעג בָאה ךיא ּוװ ,ריעה-דעו םעד

 רעטנעקרענָא ןײמעגלַא רַאֿפרעד רעדָא רעטמיטשַאב-טינ רעד ןעוו

 ןוא םעלבָארּפ רעד ןוֿפ ןטקעּפסַא עשיגָאגַאדעּפ יד רַאֿפ טנענָאּפסקע

 -געמוגרַא יד ןוא ןסיזעט יד ןטעברַאסיױא געלֿפ ךיא ,ףמַאק םעד ןוֿפ

 -טימ עוויטקַא לָאצ ַא ןוֿפ עיצַארעּפָאָאק רעד טימ ,ייז בָאה ןוא עיצַאט

 ןיא בָאה ךיא .טֿפירש ןיא ןוא טרָאװ ןיא טקידיײטרַאֿפ ,סרעֿפמעק
 רעד ןיא ןביולג ןקידנעילג ןצנַאג ןַײמ טגײלעגנַײרַא ףמַאק םעד

 -רַאטש ןַײמ ןוא גנויצרעד רעשידִיי ןוֿפ עבַאגֿפױא רעשירעטערסקלָאֿפ

 ,ביילג ךיא עכלעוו ןיא ןכַאז יד רַאֿפ ךיז ןוֿפ ןבעג וצ טייקטיירג עק

 ַא ןבעגעג רימ ןבָאה םיא רַאֿפ ןעגנוימַאב ענַײמ ןוא ףמַאק רעד

 -רַאֿפ קרַאטש רעבָא רימ זיא חור-תחנ רעד ,גנוקידירֿפַאב עקרַאטש

 ַא רענייא -- ןטנעמָאמ עמענעגנַייא-טינ ייווצ ךרוד ןרָאװעג טרעטש

 ,רעשיגָאלָאעדיא ןַא רעטייווצ רעד ןוא רעשיגָאלָאכיסּפ ןייר

.: 
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 .קינייװעניא יא ,ןסיורד ןיא יא טלגיּפשעגֿפָא ךיז טָאה ףמַאק רעד

 -ייז סע עכלעוו וצ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ-ןסַאמ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענַײז'ס

 -ייא רעד ,םידדצ עדייב טיירגעגוצ ןוא טריזינַאגרא טוג ןעמוקעג ןענ

 עשימרוטש ןעוועג ןענַײז סע .סרענגעק עקרַאטש יד ןוא דצ רענעג

 ןיב ךיא .ןדייו טזָאלעג טשינ טָאה דגנּכש דצ רעד ןעוו ,ןטנעמָאמ

 -טַאלּפ עכלעזַא וצ טסַאּפעגוצ טשינ ךיוא ןוא טניווװעג ןעוועג טשינ

 ןליֿפַא ןוא ןעגנורעטש יד הֿבהַאב ןעמונעגנָא ךיא בָאה ךָאד ,סעמרָאֿפ

 ןוא טרעֿפטנעעגּפָא קיטסולֿפמַאק ץנַאג בָאה ןוא ,סעיצַאקָאװָארּפ יד

 טרעהרעד בָאה'כ -- זיב טקנוּפדנַאטש רעזדנוא טקידײטרַאֿפ רעדיוו

 סרעקידיײטרַאֿפ עקרַאטש עכלעזַא ןענַײז ךיא יו עכלעזַא זַא ,ןֿפורסיױא

 עטוג ןעמוקַאב וצ ןטרַאװרעד ייז לַײװ ,ןלוש עשידִיי עטַארַאּפעס ןוֿפ

 טָאה דשח רעד טָא .םעטסיס ַאזַא ַײב (*סבָאשזד עטעֿפ2 סעלעטש

 טשינ רעַיש רימ טָאה'ס זַא ,טדנוװרַאֿפ ןליֿפַא ,טקידיײלַאב ףיט ךימ

 ַא ַײב טירטֿפױא רעדעי זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ ,ןושל סָאד ןעמונעגּפָא

 ,שינעמוקּפָא ןַא רימ רַאֿפ ןעוועג גנולמַאזרַאֿפ-ןסַאמ

 ןיא וליֿפַא ,גנוטכיר רעוויסערגָארּפ-לַאנָאיצַאנ רענעגייא רעד ןיא

 ַא רָאג ןריֿפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,עיצַאזינַאגרָא-ןלושקלָאֿפ רעד

 ,יידיא-ןלוש רעטַארַאּפעס רעד ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ ןיא ףמַאק ןקרַאטש

 ןעמוקעגסיוא זיא'ס .רעשיגָאלָאעדיא ןייר ַא ןעוועג ףמַאק רעד זיא ָאד

 רעשידִיי רענײמעגלַא רעטקינייאעג-לארׂשי-ללּכ ַא רַאֿפ ןֿפמעק וצ

 טגנידַאב ןעוועג שירָאטסיה זיא עכלעוו ,גנוטכיר ַא ןיא םַארגָארּפ-ןרעל

 ,טייקרעדנוזַאב ןוא טײקטלײטעגּפָא רעשיטַאמַארגָארּפ ןוא רעשידִיי וצ

 ןוא -טסעטָארּפ ַא יו ןעמוקעגֿפױא ןענַײז ןלוש עשידִיי ענרעדָאמ יד

 -ַארגָארּפ-גנויצרעד עשידִיי ענעמונעגנָא עטלַא יד ןגעק גנוטכירֿפמַאק

 ןוֿפ סרעגנעהנָא יד ַײב טלצרָאװעגנַײא ךיז טָאה ,ןדָאטעמ ןוא ןעמ

 ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןוא טייקרעדנוזַאב וצ ץנעדנעט ַא גנוטכירלוש רעד

 -עג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד סָאװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ ץנַאג רעבירעד זיא

 -ָארּפ-ןרעל רעקידלארׂשיילּכ רעטקינייאעג א ןוֿפ ןַאלּפ ַא רַאֿפ ןקָארש

 -ץגסיוא ארומ יד ךיז טָאה ןטסקרַאטש םוצ .םולוקירוק ןוא םַארג
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 -ָארּפ-ןרעל רעטנַאלּפעג רעד ןיא עיגילער ןוֿפ טנעמָאמ םַײב טקירד

 : ,םַארג

 ןיא קידנֿפוד-אצוי ךעלשּפיה ןעוועג טַײצ רענעי ןיא ןיב ךיא

 ןעמעלבָארּפ גנויצרעד ןוֿפ סקעלּפמָאק םעד טָא וצ גנויצַאב ןַײמ

 עזעיגילער ...רעלוּפָאּפ וצ טשינ גנולעטש ןַײמ זיא טציא ךָאנ וליֿפַא

 םוצ טנעָאנ רָאג ןעוועג לָאמ עלַא רימ ןענַײז ןעגנוגיינ ןוא ןעגנומיטש

 ןיא רעטַײװ לסיב שּפיה ַא ןייג טנעקעג רעבירעד בָאה'כ ןוא ,ןצרַאה

 -רעד רעטקינייאעג ַא ןיא עיצידַארט ןוא עיגילער ןוֿפ עגַארֿפ רעד
 רענעגייא רעד ןיא סרעטעברַאטימ ענַײמ ןוֿפ ןליֿפַא םַארגָארּפ-גנויצ

 וצ ןעמוקעגסיוא רעוװש ץנַאג רעבירעד זיא'ס ןוא .גנוטכירלוש

 ןוא ?עשיסָאנעג; יד ןיא יידיא-ןלוש עטַארַאּפעס יד ןקידיײטרַאֿפ

 ןענַאטשעג סָאמ רעכיוה ַא וצ זיב ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,ןזיײרק-ןָאינוי;

 -ַאקירעלק-יטנַא -םױבנגַײֿפ ןוא -ןַאהַאק .בַא ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא

 יזַא ןוא ,רעדיוורעד ןעוועג רימ זיא תוסרוקיּפַא עכַאלֿפ יד ."םזיל

 ןעמל תורשּפ עסיוועג ןכַאמ וצ ריא טימ ןעוועג קיטיינ טֿפָא זיא'ס יו |

 עשידִיי עטַארַאּפעס ןוֿפ יידיא יד ןצעזכרוד םעד בילוצ ןוא םולשה

 ןבילבעג רימ זיא ,גנוטכיר-רעטעברַא רעוויסערגָארּפ רעד ןיא ןלוש

 .ןעגנולדנַאהרַאֿפ ןוא סעיסוקסיד ענעי ןוֿפ םעטכָאנ רערקירּפ ַא

: 

 יד ןוֿפ טַאמָארַא רעקַאמשעג ַא יוװ ,ןורּכז ןיא ןבילבעג ןענַײז סע

 -רעי יד ןוֿפ ןוא ןבולק-םכילע םולש יד ןוֿפ ןזַײרק-ןעייל יד ,ןרָאי

 ןרָאי ןעוועג ןענַײז סָאד .ךעלעגייווצ עדנעילב יד ,סעבַאגסיוא עכעל

 ,ייז ןוֿפ ןוא ייז טימ ןענרעל ןוֿפ ,םידימלּת טימ טעברַאנעמַאזוצ ןוֿפ

 ,ןעוועג טכער זיא ןרָאי ענעי ןיא .ןרעוו טקריװַאב ןוא ןקריװַאב ןוֿפ

 ךָאנ בלַאה טכַאנרעדֿפױא ןדעי -- ןענרעל טקידנעעג טָאה'מ ןעוו זַא
 ,תודימלּת ןוא םידימלּת יד טײלגַאב ןיוש טָאה'מ ןוא --- רעגייז ַא טכַא

 ,לענָאֿפ קחצי ןלָאז ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עשיוג ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ

 ןוא ןייטשניבור המלש ,ביוט השמ ,סילכַאנ סחנּפ ,ןַאמרעװליס ףסוי

 "ייא ךָאנ ,רעטעּפש העש עבלַאה ַא רערעל םוצ םיײהַא ןעמוק ערעדנָא
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 -סיד ןוא ןסעומש ןריֿפ םיא טימ ןוא ,ןסעוצּפָא ןזיוװַאב טָאה רע רעד

 -ַאליֿפ רעביא ןוא ,עכעלטלעוו ןוא עשידִיי ,רוטַארעטיל רעביא ןטוּפ

 עגנע ,עניילק יד זיא סטכַאנ-וצ-קיטַײרֿפ ןדעי .ןעהעש עגנַאל ,עיֿפָאס

 טָאה'מ ּוו ,עטרַיודַארג ןוא םידימלּת טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא הריד

 טימ ןסיברַאֿפ ןוא ,ןסעומש טריֿפעג ,קרעו עשירַארעטיל טנעיילעג

 םעד ןוֿפ ןבעגסױרַא סָאד .גנַאזעג טימ ןוא סקעבעג סנַאמסַײװ הרֿבח

 .שדוקה תכאלמ ַא ןעוועג זיא ךעלעגייווצ עדנעילב יד ךוב ןכעלרעי

 וצ ךיוא ןעמונעג ךיז ןוא סעמעט ןבילקעגסיוא ךיז ןבָאה םידימלּת

 ןטְנווָא יד ןיא ןוא גָאטימ ךָאנ קיטנוז ןעמוקעג זיא'מ .,ןטעברַא עַײרֿפ

 ,המילש הנומאב טביילגעג טָאה'מ .,ןטעברַא יד ןגעוו ןעגנוטָארַאב ףיוא

 רעד וצ געוו ןֿפױא ןייטשלַײמ א זיא עבַאגסױא עכעלרעי עדעי זַא

 זיא טכיל ןקיבלעז םעניא .,רוד םעַײנ םענוֿפ טיײקשירעֿפעש רעשידִיי

 -רעטַאעט ,סעיצקעל וצ םידימלּת טימ ןייגטימ סָאד ןרָאװעג ןעזעג

 .עשידִיי-טינ ןוא עשידִיי ,ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 יד טימ ןסטכַאנ-וצ-קיטַײרֿפ עשירַארעטיל יד ןוֿפ ןרָאי יד;

 ןעוועג קיֿפליהַײב שּפיה רימ ןענַײז ןרעטלע יד טימ ןוא םידימלּת

 -עטיל ַא ,טרָאװ סָאד ןלייט ירד יד ףיוא ןטעברַא ןוֿפ ןרָאי יד ןיא

 -נעמעלע רעד ןוֿפ ןסַאלק ערעטלע יד רַאֿפ עיטַאמָאטסערכ עשירַאר

 ,1921 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד ,לושלטימ רעד ןוֿפ ןוא לוש-רַאט

 עשיערבעה ,עשידִיי ךס ַא ןוװרּפוצסיױא טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה'כ

 עכעלטנגוי ןוֿפ קַאמשעג םעד ףיוא ןטסקעט-רוטַארעטיל-טלעוװ ןוא

 -רַאֿפ רימ טָאה טרָאװ טָאד ףיוא טעברַא יד .ענעסקַאוװרעד ןוֿפ ןוא
 יד ןגָארקעג ָאד בָאה'כ .סונעג ןשירערעל ןוא דײרֿפ ךס ַא טֿפַאש

 -רעביא עקידרקיע ענַײמ ןוֿפ לָאצ ַא ןכעלקריױװרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ

 רעד טימ קידנביײהנָא ,ןטעברַא עשיגָאגַאדעּפ לָאצ ַא ןיא .,ןעגנוגַײצ

 בָאה (1928 ,גנויצרעד ןוא לוש) *לוש רעד ןיא רוטַארעטיל , טעברַא

 םענוֿפ חוּכ םעד ןיא ןביולג ןַיײמ טריוויטָאמ ןוא טקירדעגסיוא ךיא

 ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ףיוא ןַײז וצ עיּפשמ טרָאװ ןשירעלטסניק ןטכע

 -וגעלעג עטרַאגעג גנַאל יד ןגָארקעג ךיא בָאה ָאד .ןכעלטנגוי םעד

 רַאֿפ םילּכ יד ןבַײלקסױא םִעֹד ןיא לָאר עקידנריֿפ ַא ןבָאה וצ טייה
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 בָאה'כ .עבַאנֿפױא רעשירעיצרעד רעקידלרוג רעטַאקילעד רעד טָא

 ןוֿפ דומיל םעד ןיא ןעגנערבוצנַײרַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיוא ָאד

 -לֵא יד ,טייקשידִיי עשירָאטסיה עקידנרעק רעמ רוטַארעטיל רעשידִיי

 רעשיערבעה רעד ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ עקיטכיוו ,לארׂשי-ץרא עַײנ ןוא עט
 עטסַײנ עמַאס יד ןוֿפ ןוא ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןוֿפ ,רוטַארעטיל

 רעצנַאג רעד רעביא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןוֿפ קרעוו עקיטכיוו

 ,דנַאלסור-טעווָאס קידנסילשנַײא ,טלעוו

 "וצ ךיא בָאה ,ןָא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ ןרָאי עלַא יד ךרוד

 -רַא עשירַארעטיל-שיגָאגַאדעּפ ןוא עשיגָאנַאדעּפ עלַא יד טימ ןעמַאז

 -עמַא רעד ןוֿפ גנושרָאֿפ --- *יבָאה; ןַײמ טימ טקיטֿפעשַאב ךיז ןטעב
 ךיז טנרעלעג ,טשרָאֿפעג ,טרידוטש בָאה'כ .רוטַארעטיל רענַאקיר
 םּתס ןוא עטרַיודַארג ןוֿפ זַײרק ַא ןֿפַאשעג ךיז בָאה'כ .ערעדנַא ןוא

 טָא רימ ַײב ןענרעל ןעמוק וצ טיירג ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,דנַײרֿפ
 ,שידִיי ףיוא ןבעגעג סעיצקעל יד ךיא כָאה ןרָאי ךס ַא .טיבעג סָאד

 -ניא רעייז ןעוועג טלָאוװ'ס םגה ,טריֿפעגקעװַא טַײװ וצ ךימ טלָאוװ'ס

 ןַײמ ןוֿפ טנורגרעטניה םעד ןרעלקרעד ןוא ןרעדליש וצ ,טנַאסערעט
 טכַאמעג סע טָאה סָאװ ,הֿביֿבס ןַײמ ןוֿפ ןוא גנולקיװטנַא רענעגייא

 עשירערעל ןוא גנושרָאֿפ יד טָא לָאז ךיא זַא ,ךַאז עכעלריטַאנ ַא יו

 ףיוא ןַאט רוטַארעטיל רענַאקירעמַא ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא טעברַא

 .שילגנע ףיוא טשינ ןוא -- שיערבעה ףיוא וצ רעטעּפש ןוא שידִיי
 -סיס ןבעגעג בָאה'כ סָאװ ,ןרָאי ליֿפ יד ןעוועג ךיוא זיא עקיבלעז סָאד
 -- עיגָאלַאכיסּפ-גנויצרעד ןוא עיגַאלָאכיסּפ ןגעוו ןסרוק עשיטַאמעט

 -רעמַאב רָאּפ א ןַײא ךיא סילש עקַאט רַאֿפרעד .שידִיי ףיוא אקווד

 ןבַײרש ןשירַאטנעמגַארֿפ ַא ןיא ןטעברַא יד טָא ןגעוו ךיוא ןעגנוק

 רעד ךרוד בָאה'כ .עיֿפַארגָאיב רעשירערעל ןַײמ ןוֿפ ןטנעמָאמ ןגעוו
 -ָאנַאמ ןוא ןטעברַא ערעגנעל גנילדנעצ ַא יו רעמ ןבירשעגנָא טַײצ

 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשירעלעטשטֿפירש עסיורג רעביא סעיֿפַארג

 -יערבעה ןוא עשידַיי ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיא בָאה רַאּפ ַא .עקירעמא

 -סױרַא םַײב ןטלַאהעג ןיוש לָאמ עקינייא בָאה'כ ,ןטֿפירשטַײצ עש

 ןיא ןטלַאהעג רעבָא בָאה'כ :שידִיי ןיא ןעייסע עכלעזַא דנַאב ַא ןבעג
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 םעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא .טעּפש וצ ןרָאװעג זיא'ס זיב --- ןגײלּפָא ןייא

 יָאמ רערעגנעל ןַײמ ןיא טצינעגסיוא רעטעּפש ךיא בָאה לַאירעטַאמ

 רעצרוק רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רעביא עיֿפַארגָאנ

 -- סיאקירמַא םירפסמ ךוב ןַײמ וצ ריֿפנַײרַא םעד ןיא ,גנולייצרעד

 ןַײמ ןיא ,גנולייצרעד רעצרוק רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןַא

 .(1956 ָאּת ,ןמוינ תאצוה) גנוצעזרעביא רעשיערבעה

 טעברַא עשירעייצרעד ןַײמ לָאז ךיא זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס

 ןיא ןוא שידִיי ןיא ןָאט ענעסקַאװרעד ןשיווצ ןוא עכעלטנגוי ןשיווצ

 זַא ,ןליֿפרעד ןבױהעגנָא טַײצ רעד טימ ךיא בָאה ךָאד ןוא .שיערבעה

 .ערעֿפסכַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ךיוא ןקריוו וצ טכילֿפ ןַײמ זיא'ס

 -סַא ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא הטרח קינייוו רָאג ךיא בָאה ללּכ-ךרדב

 טַאהעג ךיא טלָאװ ןוא .?ערעירַאק;ק רעשירערעל ןַײמ ןוֿפ ןטקעּפ

 ןָאטעג רעדיװ ךעלנַײשרָאװ ךיא טלָאװ ,ןבַײלקוצסױא לָאמ ַא ךָאנ

 ,םיטרּפ עכעלטנזעוו ןיא ןעגנורעדנע עקינייו רָאג טימ --- עקיבלעז סָאד

 סָאװ רַאֿפ ,גנַאב רימ טוטי'ס זַא ,ןַײז הדומ תמאה ןעמל רעבָא זומ'כ

 -גנויצרעד ןָאט וצ ןלעוּפ וצ ךיז ַײב גנַאל ױזַא ןעמונעג רימ טָאה סע

 .שילגנע ףיוא ךיוא ענעסקַאװרעד ןוא עכעלטנגוי ןשיווצ טעברַא

 טשינ ןוא ךעלטֿפירש רָאנ רעבָא ,ירֿפ אקווד ךיא בָאה ןבױהעגנָא

 "נַאװצ עירֿפ יד ןיא בָאה ךיא .טקַאטנָאק ןכעלדנימ ןטקעריד ךרוד
 שילגנע ףיוא ןעמַארגָארּפ-םיֿבוט-םימי עירעס ַא טיירגעגוצ רעקיצ

 -טנגוי עשיטסינויצ יד טָא ןעוו טַײצ רעד ןיא ,"אעדושזד גנַאיא רַאֿפ

 -- ףסוי ֿבוד ןטמירַאב טציא םעד ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעג זיא גנוגעװַאב

 םעס ןוא ףעזָאשזד ליּפ רעדורב ןַײז --- ףעזָאשזד ינרַאב טלַאמעד
 -נָא גנוגעװַאב רעקיבלעז רעד רַאֿפ ךיא בָאה וצ רעטעּפש .טיישט

 סרעקיסַאלק יד ןגעוו שילגנע ףיוא רושָארב ערעגנעל ַא ןבירשעג

 זיב גנַאל רָאג ןעמונעג רעבָא טָאּה'ס .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ
 -רעד ןשיווצ טעברַא עשירערעל ןָאט וצ ןעיצנַײרַא טזָאלעג ךיז בָאה'כ
 ַײבַאר ךימ טָאה ןגױצעגנַײרַא .ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ענעסקַאװ

 ןַײז ןיא בָאה'כ ."לאונמע לּפמעט ,,-םערָאֿפער םעד ןוֿפ ןרעטש עשוהי

 ןרעטניוו עקינייא ךרוד ןטלָאהעג "סידָאטס שיושזד וַא שזדעלָאק;



 בדד ץדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 רעשיערבעה ןוא רעשידִיי ןגעוו ןטַארעֿפער ןעלקיצ ןוא ןרַאנימעס

 יד ןוֿפ עקינייא) תודיסח ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו ןוא רוטַארעטיל

 ןוֿפ ןרעמונ-ֿבוט-םוי ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז ןעייסע-סעיצקעל

 ,("לקינָארק שיושזד; ןגיה םעד

 -עיצרעד ןַײמ ןוֿפ עזַאֿפ רעד ןוֿפ טנעמָאמ רעקיטכיוו רָאג ַא יו

 שזדרָאשזד ריס םעד ןיא ןביײהנָא ןַײמ ךיא טכַארטַאב טעברַא רעשיר |

 סרוק םעד .ךַארּפש רעשיערבעה ןוֿפ סרוק םעד שזדעלָאק-םָאיליװ

 ַא ןעוועג זיא סָאד ,(1955--1953) רָאי ייווצ ןטלַאהעגנָא ךיא בָאה

 ,טַײצ ןיא קחוד בילוצ ,בָאה ךיא עכלעוו ,טעברַא עשירענָאיּפ עקיטכיוו

 סָאװ ,רעייז רעיױדַאב ךיא .ןַײז וצ ךישממ ערעדנַא ןבעגעגרעביא

 -וצכרוד ןעימַאב וצ ךיז ידּכ ,גנַאל גונעג ןבילבעג טשינ טרָאד ןיב'כ

 -ַאק ַא טרָאד ןלעטשקעוװַא ןוֿפ ןַאלּפ ןזעיציבמַא ןלעניגירָא ןַײמ ןצעז

 ,םענרַאֿפ ןֿפיט ןוא ןטיירב ַא טימ ,רוטלוק רעשידִיי רַאֿפ ערדעט
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 -גָאט רעטשרע רעד רַאֿפ טעברַא יד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו

 ןוֿפ ,תוירחַא רעסיורג ןוֿפ ןוא היכז רעסיורג ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ,לוש

 ,(רהה לא וליֿפעיו :ןושל ןוֿפ) הלֿפעה ןוא טײקטגַאװעג ןוֿפ ,טייקטשרע

 רעשידִיי ןוֿפ םעלבָארּפ יד ןָא ןעמ טמענ ָאד זַא ,ליֿפעג ַא ןעוועג זיא

 שוריֿפב .ץקה תא ןַײז קחוד ןימ ַא ןוֿפ ,רענרעה יד ַײב גנויצרעד
 ןֿפַאש ןוֿפ ווּורּפ םעניילק םעד ןעזעג טָאה'מ ,רעקינייװ טשינ ןוא סָאד

 רעַײנ ַא ןוֿפ סנייא סַאלק ַא םעד ךָאנ ןוא ןטרָאג-רעדניק ַא טשרע וצ

 ןרענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ סעירָאגעטַאק יד ןיא --- ןסַאלק ןוֿפ םעטסיס
 טייקיטכערעג רענעגייא רעד ןיא ןביולג ןוא טומ לֿפױװ .טסעמרַאֿפ

 סַאג יד ףעמעלַא ןגעק ןלעטש ןענעק וצ ךיז ידּכ ,טרעדָאֿפעג ךיז טָאה

 עניילק ַא טייג ָאד :טײקטגַאװעג עדליוו ַא יו טכַארטַאב סע טָאה

 לוקס; רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ןוֿפ סעיצקנוֿפ ןעמענרעביא לוש עשידִיי

 -ַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,סרעוטלוש לָאצ עקידנטַײדַאב ַא ןעוועג !"דרָאב

 -וקעגסיוא יז זיא'ס .ןַאלּפ םוצ שירענגעק וליֿפַא ,שיטּפעקס ןגיוצ

 ןיא ןסירעג ךיז טלָאװ לושקלָאֿפ עשידִיי ענעגייא עשימייה יד יװ ןעמ
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 -ּפָא םעד ךרוד םולשו-סח רשֿפא ןעק ןוא ןַײרַא טלעוו רעדמערֿפ ַא

 -ונעג טָאה'ס .טייקנגייא רעשימייה רעטכע ריא ןוֿפ ןרעוו טדמערֿפעג

 יװ טכַארטַאב ןעמעלַא ןוֿפ ןרָאװעג זיא לושגָאט יד זיב גנַאל רָאג ןעמ

 טָאה'מ .טעברַאלוש רעד ןוֿפ ןרעק רעקיטכיוו רעד ,הניּפה-שאר רעד

 -רענגעק רענעֿפָא ןוֿפ ןעלּפַאטש רָאּפ ַא ןכַאמכרוד טֿפרַאדעג רעִירֿפ

 יתיּת-אכיהמ ןוֿפ ,עיצַאנגיזער ןוֿפ ,טֿפַאשרענגעק רעליטש ןוֿפ ,טֿפַאש

 .ןינע ןַא ךיוא זיא לושגָאט --

 -על יד וליֿפַא ןגייצרעביא וצ ןעמוקעגנָא טכַײל טשינ רָאג זיא'ס

 ,טניימעג ןבָאה ייז .גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ןיא סרער

 ןבָארגרעטנוא סָאד טעװ ,ָאי ביוא ןוא ,ןטעברַא טשינ טצוו סָאד זַא

 רשֿפא .סרערעל עשילגנע יד יּפלּכ סרערעל עשידִיי יו תוֿבישח רעייז

 -על עשידִיי יד סָאװ ,ןוֿפרעד טמַאטשעג ךיוא טֿפַאשרענגעק יד טָאה

 ןרָאװעג ןֿפורעג לושגָאט רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןענַײז סרער

 ווא זיא סאוו ,טקעיארּפ םעד רַאֿפ תונברק:ימ ןוא -טַײצ ןעגנערב וצ

 .עיצוטיטסניא-לוש רעמערָא לעיצנַאניֿפ ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעט

 ןיא ןעמונאב ןבָאה סרערעל יד זיב גנַאל רָאג ןעמונעג טָאה'ס ,ָאי

 ןבייה טעװ לושגַאט יד זַא ,"ינחלש היחמל יִּכ, זַא ,סָאמ רעלוֿפ רעד

 -ַאנַאקע יא ,לענָאיסעֿפָארּפ שיגָאגַאדעּפ יא ,תוֿבישח עשירערעל רעייז

 ץנעטסיסקע עמַאס יד זיא גָאט ןקיטנַײה םַײב) .לענָאיסעֿפָארּפ שימ

 זיב ןזיוועגנָא לָאערטנַאמ ןיא עיסעֿפָארּפ-רערעל רעשידִיי רעד ןוֿפ

 .(ןלושגָאט יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ףיוא סָאמ רעטסערג רעד

 -ניק ןטשרע םעד ןלעטשוצנעמַאזוצ ןעמוקעגנָא זיא טכַײל טשינ

 טאה טָא רעבָא .רעדניק "ןריברעוו; טֿפראדעג טָאה'מ ;ןטרָאג-רעד

 -ַאלּפ טֿפרַאדעג טָאה'מ ןוא (1928) רָאינרעל ףוס םַײב ןטלַאהעג ןיוש

 -עגֿפױא זיא'ס .לושגָאט רעד ןוֿפ סַאלק ןטשרע םעד ןענעֿפע וצ ןרינ
 -סעטַארּפ יד טעװ :סרעוטלוש ןוא ןרעטלע ןשיווצ עגַארֿפ יד ןעמוק

 יד ולעוו ?לושגָאט רעזדנוא ןענעקרענָא "דרָאב לוקס, עשיטנַאט

 ןרעטלע יד ןעוו ,םידימלּת ערעזדנוא ןעמעננַײרַא ןלוש עשיטָאטש

 לושגָאט רעזדנוא ןוֿפ ןקישרעבירַא יז ןֿפרַאד ןלעװ רעזָא ןלעוו ןלעוו

 לוקס, רעד וצ טדנעװעג ךיז בָאה ךיא ?לוש רעשיטָאטש רעד ןיא
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 ייז .סעומש ַא ףיוא ןעמענֿפױא זדנוא ןלָאז ייז ,השקב ַא טימ *דרָאב

 -עג'כ .גָאט ףיוא גָאט ןוֿפ ,ךָאװ ףיוא ךָאװ ןוֿפ טגײלעגּפָא ךימ ןבָאה

 -ַאזוצ-לוש ַא ףיוא ןרָאֿפ וצ טיירגעג טלָאמעד ךיז בָאה'כ זַא ,קנעד

 -רעד רעסיורג טימ טקוקעגסױרָאֿפ בָאה'כ .ןטַאטש יד ןיא רָאֿפנעמ

 םעד ןגעוו סרעוטלוש ןוא סרערעל יד ןלייצרעד ןענעק וצ גנוטרַאװ

 ןרָאֿפּפָא ןרַאֿפ העש רָאּפ ַא ,גנויצרעד רעשידִיי רַאֿפ טירש ןטגַאװעג

 רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ןוֿפ שינַאֿפעלעט ןֿפורעג ךימ ןעמ טָאה

 טשינ רעדייל ןבָאה ייז זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה'מ ןוא *דרָאב,

 טציא ךַײלג זיא רָאטקעריד רעד זַא רָאנ ,ןעמענוצֿפױא ךימ טַײצ ןייק

 ךיא בָאה הרירב-תילב .סעומשןָאֿפעלעט ַא ןבָאה וצ רימ טימ טיירג

 ,טָאבנָא ןכעלדנַײרֿפ םעד ןעמונעגנָא

 טעז םלועל זַא ,טרעלקרעד ךעלדנַײרֿפ רימ טָאה רָאטקעריד רעד

 -נוא רעשירעיצרעד ַאזַא ןוֿפ טייקיטרעווסנשטניוו יד ןַײא טשינ רע

 -שידַאנַאק וצ גנויצרעד ןוֿפ טסַײג םעד ןגעק טייג סָאד .גנומענרעט

 גנולקיװטנַא רעד תֿבוטל ףרַאד עּפורג עשיטנַארגימיא עדעי .,טייק

 -ימיא רעד ןוֿפ ןַײזלױװ םעד תֿבוטל יוו טײקשידַאנַאק רעטנוזעג ןוֿפ

 -רעדנוזַאב ריא ןבעגֿפױא רעדניק עריא ןוא אֿפוג עּפורג רעשיטנַארג

 "ער רעשידִיי רעד ןיא ןעיצרעד רעדניק עשידַיי יד ףרַאד'מ ,ָאי .טייק

 ,רָאטקעריד רעד ,רע .לושקיטנוז ַא גונעג זיא םעד רַאֿפ רעבָא ,עיגיל

 -ןרעל ענײמעגלַא יד ןענעקרענָא טעװ *דרָאב, יד זַא ,טשינ טגָאז

 *דךרָאב; יד זַא ,טשינ ךיוא טגָאז רע ;לושגָאט רעזדנוא ןוֿפ םַארגָארּפ

 יװ ,ןדנַאטשמוא יד ןיא ןדנעוו ךיז טעוו'ס .ןענעקרענַא טשינ טעוו

 -לע יד ןוא לוש רעזדנוא בוא ,ןעלקיװטנַא רעטעּפש ךיז ןלעװ יז

 .ןָאט סָאד יז ןענעק ,("סנעשט ע קייט ,)} ןלעטשנַײא ןליוו ןרעט

 -וטנע רעזדנוא ףיוא רעסַאװ טלַאק רעמע ןַא ןעוועג זיא סָאד

 דלַאב בָאה'כ .רָאינרעל םעַײנ ןרַאֿפ רענעלּפ ערעזדנוא ףיוא ןוא םזַאיז

 ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו ,ןייטשקיד השמ רֿבח ןטימ סעומש ַא טָאהעג

 רעד רַאֿפ טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ ןוא טסַאל עלוֿפ יד ןגָארטעג רימ טימ

 ייטכיוו רעד ןיא גנוגַײצרעביא עלוֿפ ןַײמ טלייטעגטימ ןוא ,לושגָאט
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 ןעמוקעג ןענַײז רימ .גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ טייקיטכיר ןוא טייק
 ןוֿפ רעֿפטנע םעד דוסב ןטלַאה ןלעװ רימ זַא ,סולש ןטגַאװעג םוצ
 ןשטַײט רעֿפטנע םעד ןלעוװ רימ זַא ,*דרָאב; רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד

 רעדניק יד ןלעוװ רימ ביוא זַא ,טניימ סָאד ,ןֿפוא ןוויטיזָאּפ ַא ףיוא

 ןעמוק גנונעקרענָא יד טעװ ,םידומיל עשילגנע יד ןיא ןטיירגוצ טוג

 ,םחרּכ "לעב

 רעזדנוא ןיא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה ןרעטלע יד זַא ,סיוא-טעז'ס

 וצ רעדניק לָאצ עקידנגונעג ןייק ןגָארקעג טשינ ןכָאה רימ :דוס

 ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ טשינ זדנוא טָאה סָאד .סנייא סַאלק םעד ןענעֿפע

 רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ לָאז סָאװ ,ןטרָאג-רעדניק םעַײנ ַא ןענעֿפע

 יד ךיז ןבָאה רימ .הוה ךּכ .לושגָאט רעד ןוֿפ סנייא סַאלק רעד ןרעוו

 ,לושגָאט ןיא ןסַאלק עניילק טימ ןלעטשנדירֿפוצ טזומעג ןרָאי עטשרע

 -נַאגעגרעבירַא זיא דניק ַא ןעוו .ןעמוקעג זיא גנונעקרענָא יד רעבָא

 יד טָאה ,לוש רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ןיא לושגָאט רעזדנוא ןוֿפ ןעג
 טידערק ןלוֿפ םעד ןבעגעג םיא ןוא ןעמונעגנָא דניק סָאד ?לוקס;?
 ַא טימ ,טכארבעגטימ זדנוא ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,*טרָאּפער, םעד רַאֿפ
 -עדנַא טימ ןעמַאזוצ לושגָאט רעזדנוא טָאה רעטעּפש ןרָאי גנילדנעצ
 ןגָארקעגסױרַא ,ןעמוקעגֿפױא רעטעּפש ןענַײז עכלעוו ,ןלושגָאט ער
 -עזדנוא זַא ,"דרָאב; רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ןוֿפ גָאזוצ ןלעיציֿפָא ןַא

 טשינ'ס עכלעוו ןָא ןרעוו ןעמונעגנָא ןלעוו ןעמָאלּפיד ןוא ןטרָאּפער ער

 .ןרעהרַאֿפ עקידרעטַײװ רעדָא ןטעטילַאמרָאֿפ זיא

 -עֵי וצ ,ּפוַאּפ סַאלגָאד ןעוו ,ןעמוקעג רעטעּפש זיא גנונױלַאב יד

 -עּפש ןוא ?לוקס קילבָאּפ, רעקידתונכש ַא ןוֿפ לַאּפיצנירּפ טַײצ רענ

 -יטנַאטסעטָארּפ רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ עטמַאַאב עטסכעה יד ןוֿפ רעט
 רעד ןוֿפ ןילַאּפיצנירּפ יד ,ןָאטירב סימ ןוא ,גנוטלַאװרַאֿפ-לוש רעש
 -ייה לָאערטנַאמ; רעשיטַארקָאטסירַא ןוא רעטסטלע טַײצ רענעי וצ
 ,לושגָאט רעזדנוא טכוזַאב גנוטעברַאֿפ רעזדנוא ףיוא ןבָאה ,"לוקס
 ,גנורעדנּוװַאב רעייז טקירדעגסיוא עדייב ןבָאה ןכוזַאב ערעגנעל ךָאנ
 ,ןעגנוגנידַאב עשיזיֿפ ערעווש עכלעזַא רעטנוא ךעלגעמ זיא'ס ױזַא יו
 "ירַּפ ַא ןוֿפ טיובעגרעביא ,עדַײבעג-לוש רֶעגנֶע ,רעניילק רעד ןיא
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 -רעד עזעיציבמַא ןוא עקיטכיט ַאזַא ןעמענרעטנוא ,גנוניווװו רעטַאװ

 -ָארּפ ערַאלוקירוק-רעסיוא עכלעזַא ןוא ןסַאלק יד ןיא טעברַא-גנוָיצ

 קיטניט רימ טימ ּפוַאּפ טָאה ןָא טַײצ רענעי ןוֿפ .ןטקעיָארּפ עוויסערג

 -עטַאמ טימ ןוא תוצע טימ ןֿפלָאהעגסױרַא זדנוא ןוא טעברַאעגטימ

 .ןטייהנגעלעג עקידרעטעּפש ךס ַא ַײב ןלַאיר

 ןליֿפרעד ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה'ס

 טַײצ עגנַאל ַא ,רעֿפסָאמטַא-לוש רעד ןיא טײקלַאמרָאנ עסיוועג ַא

 רעד טימ טימעג ןַײמ ןיִא טקירדעגסיוא טײקלַאמרָאנ; יד ךיז טָאה

 ךיא .גָאט ןצנַאג ַא לוש ןיא ךיז םורַא רעדניק ןעז ןוֿפ גנוקידירֿפַאב

 ןדעי .ירֿפ רעד ןיא דלַאב לוש ןיא ןעמוק וצ טניווועג ןעוועג ןיב

 סַאג רעד ףיוא ןֿפערט ךיא געלֿפ ,ןַײרַא לוש ןיא געװ ןֿפױא ,גָאט

 "לוקס; רעשילגנע רעד ןיא געוו ןֿפױא רעדניק עשידִיי רעטרעדנוה

 ,טכַאנרַאֿפ ןוֿפ םידימלּת ענעגייא ערעזדנוא ייז ןוֿפ ךס ַא -- ןַײרַא

 עטעּפש יד ןיא זיב רעדניק ןָא לוש ןיא קיטעמוא ןעוועג רימ זיא'ס

 םעד ,ןכש ןַײמ ןַײז אנקמ שממ ךיא געלֿפ .גָאטימ ךָאנ ןוֿפ ןעהעש

 טימ טימעג ןֿפױא רעכעלײרֿפ ןרָאװעג זיא'ס .לַאּפיצנירּפ ןשילגנע

 ,לושגָאט רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד
8 

 טשינ ךיז טעברַאלוש רעד ןיא ןרָאי עטסגנִיי ענַײמ ןוֿפ בָאה ךיא..

 רָאּפ א בָאה ךיא .לוש רעד רַאֿפ *ײרעוט-ללּכ; רעד ןוֿפ טרילָאזיא
 גנוטלַאװרַאֿפ-לוש ןוֿפ טסַאל יד ןגָארטעג דנַאנַא ךרוד רָאי גנילדנעצ

 -ַאגרָא-לוש .,ןטיציֿפעד ,ןעגנומענרעטנוא ,ןרַאזַאב ,ןעניײּפַאקלוש ---

 -קַא ןוא עטמַאַאב-לוש ,ןרַאטערקעס-לוש יד טימ ןעמַאזוצ עיצַאזינ

 -עוט-ללּכ,-לוש יד ןעוו ,ןטַײצ ןעוועג ןענַײז סע .םירֿבח-לוש עוויט

 ןעוו ,ןטַײצ יד ָאד ןיימ'כ .ןויזב ןוא הּפרח טּפַאשרַאֿפ רימ טָאה *ַײר

 ןעוו ,תוריכׂש-רערעל ענדיב יד ןלָאצ וצ סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'ס

 עלַא ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,טיונ ןדַײל סרערעל זַא ,טסווועג בָאה'כ

 -עגעגרעביא ןוֿפ ןעגנוגנערטשנָא יד ןוא תונברק ,ןעגנוימַאב ענַײמ

 סע .םעלבָארּפ יד ןזייל לַאקידַאר טשינ רימ ןענעק סרעוטלוש ענעב

 -רעכיז יד טסיירטעג סָאמ רעקידנגונעג ַא ןיא טשינ וליֿפַא ךימ טָאה
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 רעגרע ןליֿפַא טֿפָא ןוא -- רעסעב טשינ ךיז לדנַאהַאב ךיא זַא ,טייק

 -טינ עניילק רָאג ענַײמ ןוֿפ זַא ןוא ,סרעטעברַאטימ ערעדנַא יד יו --

 -לעוװ ,ֿבוח רעסיורג רָאג ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה תוריכׂש עטלָאצרעד

 ערעווש ןוֿפ טַײצ ןיא ןרעוו טלָאצעגסיױוא ןַײוװלײט רימ טגעלֿפ רעכ

 ןוֿפ ןטנעמָאמ עטסכעלנַײּפ יד .החּפשמ רעד ןיא ןסיזירק:טייקנַארק

 -על ןעוו ,לָאמ רָאּפ יד ןעוועג ןענַײז גנורַאֿפרעד-לוש רעגנַאל ןַײמ

 טימ טעשַארטסעג ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ןוא טיונ ןיא ,ןבָאה סרער

 -יֿפ יד ןעמוקנגעקטנַא טשינ טעוו'מ ןעוו לַאֿפ ןיא ,טירש עמערטסקע

 עטסרעטיב יד ןשיװצ ןעוועג ןענַײז סָאד ,ָאי ,ןתוֿבייחתה עלעיצנַאנ

 -עגוצ טָאה טעברַאלוש עביל יד סָאװ ,םינוגיה סוּכ םעד ןיא סנּפָארט

 -עווש ןוא עסיורג יד טָא ,םימוחנּתה סוּכ םעד טימ ןעמַאזוצ טלעטש

 ןרָאי יד ןיא ןָאטעג בָאה'כ סָאװ ,םיֿבידנ יחתּפ לע ןייג ןוֿפ טעברַא ער

 ַא טימ ןוא עדַײבעג-לוש רעסיורג רעטשרע רעד בילוצ 1941--0

 רימ זיא ,עדַײבעג-לוש רעַײנ רעטייווצ רעד רַאֿפ רעטעּפש ןרָאי ץוט

 ףלעה סָאד זַא קידנליֿפ ,הֿבהַאב ןָאטעג יז בָאה'כ .,טגײלעגנָא ןעוועג

 טשינ ןוא הֿבחרה ךוּתמ טעברַאלוש יד ןָאט וצ ןכעלגעמרעד ךיא

 ןוא עכעלטנירג ןייק ןעק םוצמיצה דוס םעד ןָא םגה --- םוצמיצב

 .ןרעוו ןָאטעג טשינ תולג ןיא טעברַא-גנויצרעד עשידִיי עשירעֿפעש

: 

 -טרירטנעצנָאק רעד רשֿפא ןעוועג זיא ןרָאי גנילדנעצ רענעי

 םעד ןיא ןוא ךיז ןטכַארטנַײרַא ,ןטכַארט םעד ןיא גנילדנעצרָאי רעטס

 -ָאלָאעדיא-גנויצרעד רעזדנוא ןוֿפ םירקיע עסיוועג ןרילומרָאֿפרעביא

 ערעגנעל עקינייא ןוֿפ ןעמענ יד ןוֿפ המישר ַא ,קיטקַארּפ ןוא עיג

 ןוא ןרָאי ענעי ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ בָאה'כ סָאװ ,ןטעברַא עכעלטֿפירש

 ןוא זיײרקלוש םענעגייא םעד ןיא ןטָארטעגֿפױא ןיב ךיא עכלעוו טימ

 יד ןגעוו ףירגַאב ןסיוועג ַא טיג ,ןטייהנגעלעג עשיטָאטשרעסיױא יב

 ןַא ןגעוו -- גנויצרעד רעשידִיי רעזדנוא ןיא עקירעמַא; :ןמזה יכוֿבנ

 -גוא ןיא שינעכוז-טָאגע ,(1943) "גנויצרעד רעשידִיי רעטרירגעטניא

 -רעד רעזדנוא ןיא רעגייטשנבעל ןוא עיצידַארט; ,(1945) "רוד רעזד
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 יווק ,(1946) "גנולצרעד רעזדנוא ןיא םיֿבוט-םימיא ,(1946) "גנויצ

 "ידיי ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עקיטַײצטנַײה ףיוא טריגַאער גנויצרעד עשידִיי

 ןטַארעֿפער ןוא ןטעברַא עכעלטֿפירש לָאצ ַא ץוחַא ,(1947) *ןבעל ןש

 "בָא ,גנויצרעד רעזדנוא ןיא לארׂשי תנידמ ןוא לארׂשי-ץרא ןגעוו

 -רעד רעזדנוא ןיא לארׂשי-ץרא ןוא תולג; טעברַא רעד טימ קידנבייה

 ,1926 ןיא "גנוְיצ

 ןוֿפ תויגוס ערעווש ןיא ןבַײלקוצרעדנַאנוֿפ ךיז ןווּורּפ ןענַײז סָאד

 ,רוד םעַײנ רעזדנוא ןוֿפ גנויצרעד רעד ןוֿפ אליממ ןוא טַײצ רעזדנוא

 לַאעדיא םעד ףיוא טריטנעירָא ןַײז לָאז סָאװ ,רוד ַא ןעמ טיצרעד יו

 םעד ןיא טרירגעטניא ןַײז קיטַײצכַײלג לָאז סָאװ ןוא ןויצ-תֿביש ןוֿפ

 ןוא רעדַאנַאק רעד ןיא ןוא ןבעל ןשידִיי רענַאקירעמַא ןוא רעדַאנַאק

 ןטסרעמ םוצ רשֿפא ךיא ןיב טיבעג םעד ףיוא ?רוטלוק רענַאקירעמַא

 רעד ַײב סָאװ ,סרערעל םירֿבח ענַײמ וצ ןודמ שיאו ֿביר שיא ןַא

 ןגעוו ךיז רימ ןטכַארטרַאֿפ טעברַא רעשירע;צרעד רעכעלגעט-גָאט

 טיירג טינ טשיגרָאג ןיב ךיא .םלוע לש ומורב םידמועה סעגַארֿפ יד

 ,לארׂשי-ץרא ףיוא עיצַאטנעירָא רעשיטסינויצ ןַײמ ןיא ןַײז וצ רּתוומ

 ךיא .הילע וצ גנויצַאב רעוויטיזָאּפ רעטלעטשרַאֿפ-טינ ןַײמ ןיא ןוא

 ןבעל וצ טנגוי יד ןעיצרעד וצ טגנערטשעגנָא רעקינייו טשינ ןיב

 -עש ןוא וויסנעטניא ױזַא ,עקירעמַא תולג ,עדַאנַאק תֹולג ןשידִיי ןיא

 ךיוא רעבָא ןיב ךיא .תולג ןיא ךעלגעמ רָאנ זיא'ס יו שידִיי שירעֿפ

 ַא ןעיצרעד וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו קיניזטסּוװַאב רעקינייו טשינ

 רעדָא עדַאנַאק ןיא טלעוו רעשידִיי-טינ ַא ןיא ןבעל וצ רוד ןשידִיי

 עשידִיי עטרירגעטניא ןַא :רעטרעוו ערעדנַא טימ -- עקירעמַא ןיא

 לסילש רעד טגיל ָאד זַא ,ןַײז ןיע םילעמ טשינ ןעק ךיא .גנויצרעד

 וצ הלילח רעדָא ןעגנוָימַאב-גנויצרעד ערעזדנוא ןוֿפ גלָאֿפרעד םוצ

 .ןעזסיוא טשינ ןלָאז ייז ךַײרגלָאֿפרעד יוװ ,לַאֿפכרוד רעייז

 רעטכעלש רעסָאװ ןיא קיניזטסּוװַאב רָאג ןיוש רימ ןיב ךיא

 זיא יצ .ןעגנולעטש עכלעזַא טימ ןַײרַא ךיז ביײרש ךיא טֿפַאשלעזעג

 םש ַא ,טרָאװ סואימ ַא ןרָאװעג עיצַארגעטניא טרָאװ עמַאס סָאד טשינ

 טעטיּפע םעד טנידרעד ךָאד ךיז ךיא בָאה !עיצַאלימיסַא רַאֿפ ףדרנה
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 -עעזעגנָא ןַא ןוֿפ טֿפירש רעד ןיא "רָאטַאלימיסַא רעשיטסינויצ רעד,

 ףירגַאב םעד טימ זַא ,תמא טרָאֿפ ךָאד זיא'ס :!גָאגַאדעּפ ןשידִיי םענ

 גנוקיטכערַאב ןכוז עכלעוו ,סרעיצרעד ךיוא ןרירעּפָא עיצַארגעטניא

 -גַײא עשידִיי ןוֿפ ןוא גנויצרעד רעשידִיי ןוֿפ םומינימ ַא ףיוא וליֿפַא

 ןוא גנויצרעד רעשידִיי ןוֿפ םומיסקַאמ ַא ליוו ךיא ןוא ,ןעגנולעטש

 ליוו ןוא --- גנוריטנעירָא רעשיטסינויצ ןוֿפ ןוא ןטעטילַאיָאל עשידִיי

 םעד ןיא טייקטרירגעטניא ןַא ףיוא ןַײז רּתומ טשינ רָאט ןוא טשינ

 ,עבַאגֿפױא ענעדָאלעגנָא תונּכס טימ ,ערעווש ַא !םורַא ןשידִיי-טינ

 .ןייגנַײא טשינ ןעמ רָאט ןוֿפרעד רעקינייוו ףיוא רעבָא

 ריֿפ רעכעה טריֿפעג בָאה'כ עכלעוו ,עיצוטיטסניא-גנויצרעד יד

 -נַארַאֿפ קרַאטש ןעוועג ןָא ביײהנָא עמַאס ריא ןוֿפ זיא ,ןרָאי גנילדנעצ

 ןיא ןוא --- ןויצ-תֿביש םעניא ,םזינויצ םעניא ,לארׂשי-ץרא ןיא טרעק

 -עד טָאה לארׂשי תנידמ ןוֿפ ןעמוקֿפױא סָאד ,לַאעדיא ןשיצולח םעד

 ןיא סעיזיווער עקיטנורג עטסנרע ןייק וצ ןריֿפ טזומעג טשינ רעביר

 -עג ךָאד רעבָא זיא'ס .םַארגָארּפ-ןרעל ריא ןיא ןוא עיֿפָאסָאליֿפ ריא

 גנוריסנַאלַאבער ןוֿפ סעצָארּפ ןסיוועג ַא ןכַאמוצכרוד קיטיײגנ ןעוו

 -תוצוֿפּת רעדָא .תולג םעד ןוא טנעמָאמ-לארׂשי-ץרא םעד ןשיווצ

 ,םוידוטש ןוא טַײצ ךס ַא טעמדיוועג םעלבָארּפ רעד בָאה'כ .טנעמָאמ

 ןֿפלָאהעג ךס ַא רימ ןבָאה לארׂשייץרא ןיא ןכוזַאב עגנַאל עטֿפָא ענַײמ

 -וצנָא רערעכיז ךָאנ רשֿפא --- קידרעווקרעמ ןוא ןריטנעירָא וצ ךיז

 םעד ןוֿפ ןעװערעקּפָא ךיז ןזָאל טשינ ןוא טכיוועגכַײלג סָאד ןטלַאה

 ונייה, םענוֿפ תוֿבהלתה-רעביא רעד ךרוד טשינ געוולטימ םענעדלָאג

 ערעזדנוא ןוֿפ סקעלּפמָאק-תולֿפש םענוֿפ טשינ ךיוא ןוא ,"םימלוחּכ

 .תוצוֿפּת עקידנבערטש ןוא עשימַאניד ץנַאג םגה ,עקידכעבענ ,ענדיב

 ןיא רָאי גנילדנעצ ייווצ עטצעל יד ךרוד קידנקיורמואַאב ץנַאג

 ןוֿפ -- שידִיי ןוא שיערבעה --- טײקיכַארּפשיײװצ רעד ןוֿפ עגַארֿפ יד

 ךיז ןקריױוס :ןבעגוצ ָאד ךַײלג רימָאל .םַארגָארּפ-ןרעל רעזדנוא

 ןרילומיטס סָאװ ,תוחוּכ רוד םעד ןוֿפ ןבעל שידִיי רעזדנוא ןיא סיוא

 ןוא .שיערבעה תֿבוטל שידִיי ףיוא רעמ ןוא רעמ סָאװ ןַײז וצ רּתוומ

 -געס עלַאטיוװ שיגָאלָאיב טשינ רעיש ,עלַאטיװ ָאד ןענַײז קיטַײצכַײלג
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 רעמ סָאװ ןָאט :ליֿפעג םענעסָאלשטנַא םוצ ךיד ןביײרט סָאװ ,ןטנעמיט

 זיא'ס .שידִיי ףיוא ןַײז רּתומ טשינ רעבָא ,שיערבעה רַאֿפ רעמ ןוא

 -יא ךרוד טציא ןכַאמ רימ ,ל"ר ,וצצורתיו ַא ,ץנעלַאוװיבמַא עתמא ןַא

 רשֿפא ןוא ,רעקינייוו טשינ לארׂשי תנידמ ןיא -- ןבעל ןשידִיי םענ

 טשינ ףמַאק ןטלֿפײװצרַאֿפ ַאזַא -- רעדנעל-תולג יד ןיא יו ,רעמ

 -טלַא רעקינייו טימ ןוא עטלַא-טלַא רָאג טימ ןתוכייש יד ןבעגוצֿפױא

 -עגנָא טָאה שידִיי זַא ,טייקשידִיי רעשירָאטסיה ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטלַא

 -מיס ַא ןרָאװעג זיא'ס זַא ,השודק ןוֿפ םערָאֿפ עַײנ ַא ןעמעננָא ןביוה

 גנולַאֿפעצ ןוא גנולציּפעצ רעד ןגעק ץנעטסיסער רעשידִיי ןוֿפ לָאב

 ,ןבעל ןשידַיי ןוֿפ

 יקסנוד ןושמש

 ןצעזוצרעביא ףיוא ךַארּפש ערַאבקנַאד רעמ ןייק ָאטשינ,
 * "שידיי וו שרדמ

 .ע

 ששרדמ ןוֿפ ַײס ,הכלה שרדמ ןוֿפ ַײס ,עכָאּפע-שרדמ עשיסַאלק יד

 ךיז ןזָאל ןבייהנָא עריא ןוא ,ןָא ןטַײצ עטלַארוא ןוֿפ ךיז טיצ ,הדגַא

 -ָארּפ טָאה ארזע רָאנ יוװ .רֿפוסה ארזע ןוֿפ געט יד ןיא ןיוש ןקרעמ

 הימחנ) קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד יו השמ תרוּת טרימַאלק

 ךַיײלג ךיז טָאה ,דיחי םעד יַײס ןוא ללּכ םעד ַײס ֿבייחמ זיא סָאװ ,(י-ט

 קלָאֿפ םענוֿפ סרעריֿפ עקיטסַײג יד ןוֿפ טעטױוװיטקַא יד ןביױהעגנָא

 ןעמַאזוצ הבר תלהוק ןופ עבַאגסיױא רעד וצ ריפנַײרַא םעד ןופ רוציק ַא *

 ןושמש ,רבחמ רעד סָאװ ,ןעגנורעלקרעד ןוא גנוצעזרעביא רעשידיי רעד טימ
 ןבָאה רימ ."הביבסא לַאנרושז רעקרָאי-וינ םעד ןיא טקורדעגּפָא טָאה ,יקסנוד

 ,עיצקַאדער --- ,ייסע םעד ןופ ץַאז א ןעמונעג לטיט ןראפ
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 -סַא ענעדײשרַאֿפ עריא ןוא הרוּת יד ןענעשרד וצ ןוא ןשטַײטוצסיוא

 -גולקיװטנַא עשירָאטסיה עקידרעטַײװ יד ןוֿפ קורד ןרעטנוא .ןטקעּפ

 -ַאנ ךיז טָאה ,ןטיבעג רדסּכ ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב-ןבעל ןעוו ,ןעג

 ןטלַאהעג ךיוא הרוּת יד ןענעשרד ןוא ןשטַײט סָאד זַײװרעכעלריט

 .ןרעטיירבסיוא ךיז ןוא ןעלקיװטנַא ןייא ןיא

 רעַײרֿפ רעד ןוֿפ רָאי גנילדנעצ טכַא עגרַאק ןוֿפ םענסיוא ןטימ

 -תיב ןטייווצ ןוֿפ טַײצ רעד ךרוד ,לארׂשי-ץרא ןיא הנידמ-םיאנומשח

 -רעה רעקידנקירד ןוא רערעווש טֿפָא רעד רעטנוא ןגעלעג ,שדקמה

 טָאה םילשורי ןעמעננַײא סייּפמָאּפ טניז .תוכולמ עדמערֿפ ןוֿפ טֿפַאש

 ןייג ןייא ןיא ןטלַאהעג דנַאל ןיא עגַאל עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ יד

 ןוא ןברוח ןטייווצ ןטימ ןעמוקעג זיא עטסגרע סָאד זיב ,ּפָארַא-גרַאב

 ןרעטנוא ,קלָאֿפ סָאד טָאה .,דנַאטשֿפױא-אֿבכוּכ רב ןטימ רעטעּפש

 וצ טניווועגוצ ךיז ךעלסיב וצ ,סרעריֿפ עקיטסַײג ענַײז ןוֿפ סולֿפנַײא

 -השורי ןקיצנייא םעד ,ללכב ךנּת ןיא רעטעּפש ןוא ,הרוּת רעד ןיא ןעז

 ,לָאמַא ןכַײררָאלג ןוא ןקיטכיל םענוֿפ ןבילברַאֿפ םיא זיא סָאװ ,רצוא

 ,סעיצוטיטסניא ענַײז ןוֿפ שרוש םעד ןענוֿפעג רע טָאה רצוא םעד ןיא

 גנורּפשרוא םעד ןוא ,ןעגנוביילג ןוא ןעיידיא ענַײז ןוֿפ לַאװק םעד

 "נַא עלַא עגונב ײס ןוא ץעזעג עגונב ַײס ,ןבעל-רוטלוק ץנַאג ןַײז ןוֿפ

 -- קלָאֿפ םענוֿפ ןוא דיחי ןוֿפ ןבעל ןיא טעזַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ערעד

 -ָאמע ,ןשיטע-זעיגילער ,ןשירָאטסיה-לַאנָאיצַאנ ,ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ

 .רעטקַארַאכ ןלעוטקעלעטניא ןוא ןלענָאיצ

 סרעֿפטנע ןענוֿפעג ןוא טכוזעג ןעמ טָאה רצוא ןקיזָאד םעד ןיא

 ייס ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ייס ,ןבעל ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עלַא ףיוא

 ,הב ךוֿפהו הב ךוֿפה; .טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ ןוא טרַאװנגעק רעד ןוֿפ

 םערָאװ ,ריא ןיא רעדיוו ךוז ןוא הרוּת רעד ןיא ךוז -- "הב הלוכד

 -גוה ןוֿפ ךשמ ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה ױזַא ןוא ,ריא ןיא זיא ץלַא

 ןצעזעג יד סױא-טשטַײט סָאװ ,הכלה שרדמ רעד ַײס ןרָאי רעטרעד

 ןוא ןטַײצ עַײנ ןוֿפ ןֿפירגַאב יד וצ וצ ייז טסַאּפ ןוא הרוּת רעד ןוֿפ

 ,טקעלעטניא םוצ טדער סָאװ ןוא ,םיאנּת-סנבעל עטרעדנעעג יד וצ

 טדער סָאװ ,הדגַא שרדמ רעד ייס ןוא ;שרדמ-תיב ןיא ןדמל םוצ
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 גנורענ עקיטסַײג םיא טיג ןוא ןשטנעמסקלָאֿפ ןטנרָאזרַאֿפ םוצ רעמ

 ,ֿבוט ולוּכש םוי ןֿפױא גָאזוצ ַא ןוא ןטַײצ עטכעלש ןיא גנונעֿפַאה ןוא

 ,ללּכ ןרַאֿפ יו דיחי ןרַאֿפ

 ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא שרדמ ןטרָאס עדייב ןענַײז טשרע וצ

 -קירדסיוא ןַא טעמּכ ןעוועג וליֿפַא זיא'ס ןוא ,ךעלדנימ רוד וצ רוד

 עסיורג יד טָאה רעבָא רעטעּפש ,ןבַײרשרַאֿפ וצ סע טָאברַאֿפ רעכעל

 "וצנָא סָאד טכַאמעג ךעלגעממוא ןלַאירעטַאמ ענעבילקעגנָא עסַאמ

 ןגײברַאֿפ וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג םימכח יד ןענַײז ;ךעלדנימ ןטלַאה

 ַײס ןבַײרשרַאֿפ ןוא ןעלמַאז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא עיצידַארט יד

 רעד ןיא קורדסיוא ןשיסַאלק םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,הכלה שרדמ

 ןעמענ ןעגנולמַאז עלעיצעּפס ענַײז סָאװ ,הדגַא שרדמ לײס ןוא ,הנזעמ

 ערדמ ןעמָאנ םענײמעגלַא ןטצריקעג םעד רעביא רעטעּפש

 ןעגנַאגרעד ןענַײז סָאװ ,םירֿפס-שרדמ לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ

 םעד ןגָארט סָאװ ,םישרדמ ןעצ ןוֿפ עירעס ַא ךיז טניֿפעג ,זדנוא וצ

 ןוא הרות ישמוח השימח יד ףיוא ייז ןוֿפ ףניֿפ --- הבר שרדמ ןעמָאנ

 ,הבר תלהוק רֿפס רעד --- יז ןשיווצ ןוא ,תוליגמ שמח יד ףיוא ףניֿפ

2 == 

 ןיטמ םירֿבד וב ואצמש ינּפמ ,תלהוק רֿפס זונגל םימכח ושקב;

 -גיײא טשינ) "ןטלַאהַאב? טלָאװעג ןבָאה םימכח יד -- ?תונימ דצל

 ןעניֿפעג סע תמחמ ,תלהוק רֿפס םעד (םירֿפס-ךנּת יד ןשיווצ ןסילש

 רֿפס רעד .,תוסרוקיּפַא וצ הטונ ןענַײז סָאװ רעטרעוו םיא ןיא ךיז

 -סיויַא טָאה ,םזימיסעּפ ןֿפיט ןוא תוקֿפס ערעטיב ענַײז טימ ,תלהוק

 יד ןשיווצ טרָא ןַא וצ יואר רע זיא יצ ,םימכח יד ַײב לֿפײװצ ןֿפורעג

 -כירֿפיוא ןוא טייקטכע רַאֿפ שוח ןטנוזעג רעייז טימ .שדוקה יבתּכ

 ,רֿפס ןכעלרעדנוװ ןקיזָאד םעד זַא ,טליֿפעג רעבָא יז ןבָאה טייקיט

 עקידנדַײל ןוא עטקיטייועצ ַא קורדסיוא םוצ טמוק סע ןכלעוו ןיא

 -עגַײב רֿפס םעד זיא וצרעד .הזינגל ןַײז ןד טשינ ןעמ רָאט ,המשנ

 לּכמ םכחק רעד ,רבחמ ןלענָאיצידַארט ןַײז ןוֿפ תוכז רעד ןענַאטש
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 רֿפס רעד סָאװ ,םעד ןיא תוכז ַא ןענוֿפעג תישאר ןעמ טָאה .?םדָא

 ."הרוּת-ירֿבד טימ ךיז טקידנע ןוא הרוּת-ירֿבד טימ ןָא ךיז טבייהע

 םעד ןענעשרדוצסיוא שירָאגעלַא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה םעד ךָאנ ןוא

 רֿפס םענוֿפ טלַאהניא םעד ןעגנערבוצנַײרַא ידּכ ,קוסּפ ךָאנ קוסּפ רֿפס

 "וצ ןוא טייקשידִיי רעלענָאיצידַארט ןוֿפ טכעלֿפעג םענעדלָאג םעניא

 .קנַאדעג ןזעיגילער ןשידִיי ןוֿפ םָארטש ןלַארטנעצ םוצ םיא ןסַאּפ

 זיא תלהוק ןוֿפ םיקוסּפ יד ןשטלײטסיױוא ןוֿפ ןֿפוא רעקיזָאד רעד

 רעשימַארַא רעד .רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןָא ןטַײצ עטלַא ןוֿפ ןיוש

 קידנשטַײטסױא ,גנוצעזרעביא יו שרדמ רעמ זיא רֿפס ןֿפױא םוגרּת

 ןעגנוריסַאּפ ענעדײשרַאֿפ ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ רֿפס םענוֿפ םיקוסּפ יד

 רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעשידִיי רעד ןיא ןֿפַארט ןוא

 ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ףיוא ,ןשטנעמ ןוֿפ ריֿפֿפױא ןוא ןבעל ןֿפױא טַײז

 רכׂש ןֿפױא ןוא ,םיֿבוט םיׂשעמ ןוא תווצמ ןוֿפ ןוא ןענרעל-הרוּת

 ,תושרד עכלעזַא ,טלעוו רענעי ףיוא םיעשר ןוא םיקידצ יד ןוֿפ שנועו

 עדייב רעביא ןֿפרָאװעצ ךיוא ןענַײז ,טרעטיירבעגסיוא רעמ ליֿפ ךָאנ

 -ּפָא רעדנוזַאב ַא ןוא ,םירֿפס-שרדמ ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןוא םידומלּת

 ךָאנ קוסּפ רֿפס םעד ךָאנ-טייג סָאװ ,הבר תלהוק זיא םעד ןוֿפ בַײלק

 -סקלָאֿפ טימ ,םישרדמ ערעדנַא עלַא יו ,יײברעד ךיז טצינַאב ןוא קוסּפ

 ,ךעלטרעװסקלָאֿפ טימ ,רָאמוה םענַײֿפ טימ טכױהַאב טֿפָא ,תויׂשעמ

 ערעייז --- המואה-ילודג יד ןגעוו תויׂשעמ ,ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 ןוא טערקנַאק ןוא ,ןרירטסוליא וצ ידּכ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא תונויסנ

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ענַײז ןעגנערבוצסיורַא שירעדליב

 יד ןוֿפ ןשטַײטסיױא ןימ ןקיזָאד םעד ןוֿפ ליּפשַײב רעשיסַאלק ַא

 טרזחעגרעביא טרעװ סָאװ ,רמאמ רעקידרעטַײװ רעד זיא םיקוסּפ

 הליגמ רעקיזָאד רעד ןיא סָאװ לָאמ סכעלטיא; :לָאמ ריֿפ עצנַאג

 (ןתמא רעד ןיא) קוסּפ רעד טדער ןעקנירט ןוא ןסע טנָאמרעד טרעוו

 ,םיֿבוט םיׂשעמ ןוא הרוּת ןגעוו

 םענוֿפ טשּפ ןטושּפ םעד טסוװעג הדגַא-ילעב יד ןבָאה יאדווַא

 ןבָאה ייז ."וטוועפ ידימ אצוי ארקמ ןיא; זַא ,ללּכ םעד ןוא ,קוסּפ

 ןַײמ -- "עאכ ירֿבד הכ אלה, :ללּכ ןטייווצ ַא טַאהעג ךיוא רעבָא
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 -עמזעעצ סָאװ רעמַאה ַא יו ןוא ,טָאג טגָאז ,רעַײֿפ יו ךָאד זיא טרָאװ

 ןיא טגָאלש רע ןעוו) רעמַאה רעקיזָאד רעד יו ױזַא ;זדלעֿפ ַא טרעט

 קוסּפ ַא ןעק ךיוא ױזַא ,ןעקנוֿפ ליֿפ םיא רעטנוא ןוֿפ ןצירּפש (זדלעֿפ

 םעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןוא .?םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןרעוו טשטַײטעג

 עגנע יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ ךיז טימַאב רדסּכ ךיז ייז ןבָאה ללּכ ןקיזָאד

 ףיוא ןײגסױרַא ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעלעודיווידניא רעד ןוֿפ ןעמַאר

 ךיז טכוזעג רדסּכ ךיוא ןבָאה ייז יו ,ללּכ םענוֿפ ןעניײלּפ עטיירב יד

 ןגָארטוצרעבירַא ךיז ןוא טַײצ ןוֿפ טייקטמיוצעג רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ

 -רעביא רעד ןיא -- טשינ ןריטסיסקע ןצענערג-טַײצ ןייק וװ ,ןיהַא

 ,ןַײרַא טייקיבייא ןוא טייקכעלטַײצ

 -עגֿפױא ללּכ-ךרדב הדגַא-ילעב יד ןבָאה ,ןריֿפוצכרוד סָאד ידּכ

 ןוֿפ ןתוכייש עקיטַײזנגעק יד ןוא ןעגנודניברַאֿפ עשיגָאל יד ןבעגעג

 ךיוא טֿפָא ןוא ,קוסּפ ןכעלטיא קידנעמענ ,טסקעט םענוֿפ םיקוסּפ יד

 םוצ גנַארד רעייז ןיא .ךיז רַאֿפ טײקצנַאג א יוװ ,םיקוסּפ ןוֿפ ןלייט

 ןבלַאה וליֿפַא ןוא קוסּפ ןדעי ןיא ייז ןבָאה ןקיביײא ןוא םענײמעגלַא

 ,לרוג ןכעלשטנעמ ןוא ןשידִיי ןוֿפ עיסקעלֿפער ַא רעדָא ןעזעג קוסּפ

 -רד יד סע ןבָאה ױזַא .טייקיבייא רעשימסָאק ןּוֿפ רעטילּפש ַא רעדָא

 -עג ןָאטעג סע זיא סרעדנוזַאב רעבָא ;ןָאטעג טֿפָא רעייז ללכב םינש

 -נענעשרד ןוא .(םיריזעה ריש טימ ךיוא ױזַא ןוא) תלהוק טימ ןרָאװ

 -עג הדנַא -ילעב יד זיא תלהוק ןוֿפ םיקוסּפ יד ןֿפוא םעד ףיוא קיד

 עברַאה יד ןוא ןעגנושיוטנַא יד ןוא תוקֿפס יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ןעגנול

 םענוֿפ טייקיזָאלניז ןוא טייקיטשינ רעד ןגעוו רֿפס םענוֿפ תוֿבשחמ

 ןעמעטָא סָאװ ןטסקעט ,םזימיטּפָא ןֿפיט ןוֿפ ןטסקעט ןיא -- ןבעל

 . ןייק טיײגַאב רע זַא ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ןיא ןוחטב ןוא הנומא טימ

 | .טכערמוא ןייק טשינ לָאמ

 -טייג סָאװ קידצ ַא ןַארַאֿפ -- קידצ שי קוסּפ רעד טרעוו ױזַא

 טייג סָאװ קידצ ַא ףיוא טשטַײטעג ,(וט יז) תוקדיצ ןַיז ןיא רעטנוא

 ןדניז ןיא ןרעוװו לשכנ טשינ לָאז רע ידּכ ,טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא גנוי

 -רעד טרעוו תועזער ןַײז ןיא םימי ךירַאמ זיא סָאװ עשד ַא ןַארַאֿפ ןוא

 לָאז רע .ּפָא םיא טרַאװ רעטשרעבייא רעד סָאװ ,םעד טימ טרעלק
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 ,ב) ליסכה םע םכחה תומי ךיאו ,הנעט ערעטיב יד ןוא .ןָאט הֿבושּת

 ,ןעניימ רָאג וטסנעק יווק --- ןוֿפ ןיז םעד ןיא טשטַײטעג טרעוװ ,(זט

 ןוא טברַאטש רַאנ רעד ?"רַאנ רעד יוװ ךַײלג טברַאטש םכח רעד זַא

 ,תורוד עלַא ףיוא טקנעדעג טרעװ םכח רעד תעב ,ןסעגרַאֿפ טרעוו

 טקיטֿפערקַאב שטַײט רעקיזָאד רעד טרעוו ,זיא רעגייטש רעד יוװ ןוא

 .ךנת ןוֿפ ןטַאטיצ ייר רעצנַאג ַא טימ

 סָאװ ץלַא :קוסּפ ןֿפױא שורד רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ץיק ָאטשינ זיא'ס םערָאװ ;ט ,חוכ ןַײד טימ ןָאט וצ דיב טסָאה דוד

 בורג רעד ןיא המכח ןייק ןוא ןסיוו ןייק ץוא ןובשח ןייק ןוא גנווט

 קוסּפ םעד ןעיירדרעביא טסייה שרדמה-לעב רעד .טסייג וד ןיהּוװ

 ,טבשח ןץיק ןוא גנווט ןייק ַאטשינ זיא'ס בוא :יוזא ןענעייל םיא ןוא

 ןוא -- וט ,חוּכ ןַײד טימ ןָאט וצ דיב טסָאה וד סָאװ ץלַא זיא ,וװ"זַאא

 "ירא ןַײז ןיא טָאה רע יוװ ןיז ןטרעקרַאֿפ ַא טקנוּפ טמוקַאב קוסּפ רעד

 ,םערָאֿפ רעלעניג

 ּוװ ,רֿפס םעניא ךיז ןעניֿפעג ןעמענסיוא עטלייצעג רַאּפ ַא זיולב

 תלזוק ןוֿפ רבחמ םענוֿפ גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא טייקרעטיב עלעניגירָא יד

 ןפױא שרד רעד זיא אזַא םענסיוא ןייא .ןעוועג זיא יז יו טבַײלב

 ףָארט ןייא ,ןעמעלַא רַאֿפ ךַײלג ןיא ץלַא -- לכה :ט השרּפ ,ב קוסּפ

 -לעב רעד טשינ טווורּפ רָאנ טשינ .וו"זַאא ,עזער ןרַאֿפ ןוא קידצ ןרַאֿפ

 -וֿפ ןקורדסיוא עוויטַאגענ יד ןרעדלימרַאֿפ ןוא ןשטַײטסױא שרדמה

 םזימיסעּפ ןֿפרַאש ןטימ ןסירעגטימ ךָאנ טרעוו רע טרעַײנ ,קוסּפ םענ

 םענוֿפ קורדנַײא ןקרַאטש ךיוא ױזַא םעד רעמ ךָאנ טקרַאטשרַאֿפ ןוא

 ןוא קידצ רעד חנ :עטכישעג רעשידִיי ןוֿפ ןליּפשַײב טימ טסקעט

 רעד ,ןרהַא ןוא השמ :עקידעקניה עדייב ןברַאטש עשר רעד הערּפ

 ,םילגרמ יד טימ ךַײלג וצ רבדמ ןיא ןברַאטש ,רענייר רעד ןוא רעטוג

 ַא -- וויזַאא ,ו"זַאא ;דנַאל ןֿפױא סטכעלש טדערעגנָא ןבָאה סָאװ

 טצינעג ָאד ןרעװ עטכישעג רעשיכנּת ןוֿפ ןטקַאֿפ עירעס עצנַאג

 סָאװ טייקיטכערעגמוא רעד ןגעק טסעטָארּפ םעד ןעגנערכוצסורַא

 ,טלעוו רעד ףיוא טשרעה

 שרדמה-לעב םענוֿפ עיצקַאער יד זיא ַאזַא טסעטָארּפ רעטייווצ ַא
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 :0"*י .ג) ןטּפששמ טָאג טוט עשר םעד ןוא קידצ סעד :קוסּפ ןֿפױא

 ףיוא ןעגנַאגעג זיא אֿביקע 'ר ןוא ,הילּת רעד ףיוא טייג ןלזג רעד;

 "!הילּת רעד

 ,שירָאגעלַא יײס ,קיסעמטשּפ ַײס שטַײטעגסיױא קוסּפ ַא טרעוו טֿפָא

 סָאװ ,בי השרפ ,ז---א םיקוסּפ יד ןענַײז םעד רַאֿפ ליּפשַײב רעטוג ַא

 ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ ףוס םעד ןושל ןשירעדליב שיטעָאּפ ַא ןיא ןרעדליש

 רעייז ךָאנ םיקוסּפ יד ןוֿפ גנושטייטסיוא ןַא זיא השרד עטשרע יד

 -ילעב יד ןוֿפ טסַײג ןיא טרעטיירבעגסיוא ,גנוטַײדַאב רעכעלטרעוו

 ןַא ןיוש זיא השרד עטייווצ יד .ןעמזירָאֿפַא ןוא םילשמ טימ הדגַא

 ןברוח ןֿפױא םיקוסּפ עקיבלעז יד ןוֿפ גנושטילטסיוא עשירָאגעלַא

 -עעשעג עשיטעטַאּפ ןוא עשיגַארט ענעדײשרַאֿפ יד ןוא ןושאר-תיב

 ,טַײצ רענעי ןוֿפ ןשינ

 שרדמה-לעב רעד יױזַא יו ,ליּפשַיײב רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ךָאנ

 רעייז טימ טשרע וצ םיקוסּפ יד ןוֿפ גנושטַײטסיױוא יד ןָא-טבייה

 יד ןדיײשַאב וצ רעביא םעד ךָאנ טייג ןוא ,גנוטַײדַאב רעקידתוטשּפ
 רעדָא ,עזעיגילער-שיטע ,עטרימילבוס רעמ ףיוא ןטסקעט עקיבלעז

 םיקוסּפ יד ףיוא תושרד יד ןענַײז ,םינינע עלַאנָאיצַאנ-ךעלטכישעג

 המלש ןגעוו ןדייר סָאװ םיקוסּפ יד ןרעוו טשרע וצ .ב השרפ .ח---ד

 ענַײז ןגעוו :עלעירעטַאמ ןעוטֿפױא ףיוא טשטַײטעג ,ןעוטֿפױא סכלמה

 ןוא טכענק ענַײז ,קרעװרעסַאװ ענַײז ,רענטרעגנַײוװ ענַײז ,ןצַאלַאּפ

 תורצוא עשיטסַאטנַאֿפ ענַײז ,שיט ןכַײר ךעלמענסיוא ןַײז ,סרעניד

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו ,המכח עסיורג ןַײז ,רעבליז ןוא דלָאג ןוֿפ

 סנירעגניז ןוא סרעגניז יד ,אֿבש הּכלמ רעד טימ טסעמרַאֿפ םעניא

 טיובעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ רעדעב יד ,טלַײװרַאֿפ םיא ןבָאה סָאװ

 הימחנ רב אייח 'ר .טצײהַאב ייז ןבָאה סָאװ סעכידש ןוא םידש יד ןוא

 ;טגָאז רע .גנושטַײטסיױוא רעקיזָאד רעד טימ ןדירֿפוצ טשינ רעבָא זיא
 סהמלש ןגעוװ טרעַײנ ,ןסיוו טשינ רעמ קוסּפ רעד זדנוא טזָאל ןעד יצ;

 ןגעוו טרעַײנ ,שרעדנַא טשינ טדער קוסּפ רעקיזָאד רעד ?טײקכַײר

 טדיישַאב םיא ךרוד ןרעוו םיקוסּפ עקיבלעז יד ןוא .?הרוּת-ירֿבד

 סָאװ ,םימכח ןוֿפ תורוש יד ףיוא ןוא םישרדמייּתב ןוא ןלוש ףיוא
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 הבר אייח 'ר ןוֿפ תולודג תוינשמ יד ףיוא ,טצעזעגסיוא ייז ןיא ןענַײז

 -ידימלּת יד ןוֿפ תושרד יד ףיוא ,ארּפק רב ןוא הבר איעשוה 'ר ןוא

 -ןצעג יד ןוֿפ לרוג םעד ףיוא ,ןבר תיב לש תוקוניּת יד ףיוא םימכח

 קידנענעגונַאב טשינ ךיז ןוא .וו"זַאא ,ווײזַאא ,אוֿבל דיתעל סרעניד

 עשוהי 'ר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא שרדמה-לעב רעד דלַאב טגנערב ,םעד טימ

 יז עכלעוו ךָאנ ,םיקוסּפ עקיבלעז יד ןוֿפ דײשַאב ןטירד ַא יול ןב

 -- ןענּכ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןדִיי יד ןעוו טַײצ רעד ןגעוו ןדייר

 יד ,ךיז רַאֿפ ןענוֿפעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ רעזַײה עטיירג יד ןגעוו

 יז ןבָאה סָאװ םינועֿבג יד ,רעסַאװ ןכַאב יד ,רענטרעג עכעלרעדנווו

 ינב ןוא דג ינב יד סָאװ רעדניר ןוא ףָאש ןטרעה עכַײר יד ,טנידַאב

 ןוא דלָאג סָאד ,טגָאמרַאֿפ ןבָאה השנמ טֿבש רעבלַאה רעד ןוא ןֿבואר

 יד ןוֿפ ביור סָאד ,םירצמ ןוֿפ טכַארבעגטימ ןבָאה ןדִיי סָאװ רעבליז

 סָאװ ןגָאטליױװ ןוא סנגינעגרַאֿפ יד ,גוע ןוא ןוחיס םיכלמ עטגיזַאב

 -רַאֿפ םענוֿפ גנורעדליש עשיגלַאטסָאנ ַא -- ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ןדִיי

 ןַײז ןיא סָאװ ,הדגַא-לעב ַא ןוֿפ ןבעגעג ,לָאמַא ןכעלקילג םענעגנַאג

 .ןבילבעג טשינ רכז ןייק גנַאל ןיוש ןעמעלַא םעד ןוֿפ זיא טַײצ

 -ּפָא הבר תלהוק ןיא ךיוא ךיז ןעניֿפעג .םישרדמ ערעדנַא ןיא יו

 רעד ןוֿפ ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנוריסַאּפ עלעוטקַא ןוֿפ ןעגנַאלק

 ןיא ,הכ-דכ ,א השרפ ןיא תויׂשעמ יד רעגייטש ַא .עכַאּפע-שרדמ

 זיא סָאװ ,לגנַארעג רעקיטסַײג רעד קורדסיוא םוצ טמוק סע עכלעוו

 רעדָא ,םוטנטסירק ןוֿפ םוקֿפיוא ןכָאנ ןבעל ןשידַיי ןיא ןעגנַאגעגנָא

 ןדִיי יד ןוֿפ לגנַארעג ןשיטילָאּפ ןטימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,תויׂשעמ
 סונַאילול ןוֿפ הׂשעמ יד ,רעגייטש ַא ,ןטַײצ ענעי ןיא לארׂשי-ץרא ןיא

 ןרעדנוזַאב ןוֿפ ,(סונַאיָארט) סוניכַארט ןוֿפ טַײצ רעד ןיא סוּפַאּפ ןוא

 -רעּפ רעשיגַארט רעד ןגעוװ גנולייצרעד עשיטעטַאּפ יד זיא סערעטניא

 -נָא ןיא טָאה סָאװ ,הוֿבַא ןב עשילא ןקינירטּפָא םענוֿפ טייקכעלנעז

 ,לארׂשי חצנ ןיא ןביולג ןַײז ןרױלרַאֿפ תוֿפידר סעסונַאירדַא ןוֿפ טכיז

 ךיז ןבָאה ,טַײצ רענעי ןוֿפ םיאנּת יד ,םירֿבח ענעזעוועג ענַײז ןוא

 ןוא ;:רערעדנַא ןַא ,*רחַא; ןֿפורעגנָא םיא ןוא םיא ןוֿפ טרעטַײװרעד

 ,ןסױטשרַאֿפ טינ םיא טָאה ,רֿבח ןוא דימלּת ןַײז ,ריאמ 'ר ןייא רָאנ



 293 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 ךיא סע קיניײװעניא ןַײז ;ןענוֿפעג ךיא בָאה םיורגלימ ַא? :קידנגָאז

 ?סױרַא ךיא ףרַאװ ץכעלָאש ןַײז ןוא

 -עייל וצ טריֿפעגנַײא ןעוועג זיא ןטייצ עטלַא רָאג יד ןוֿפ ןיוש

 זיא ליצ רעד זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס .תוּכוס תלהוק רֿפס םעד ןענ

 רעד ןוֿפ ןסולֿפנַײא יד םילֿבה לֿבה ןוֿפ רֿפס ןטימ ןקריווּוצנגעק ןעוועג

 "םימייטסברַאה עכעלײרֿפ יד רעכלעוו ַײב ,טלעוו רעשירענידנצעג

 ןוא תורּכיש ןוֿפ סעילַאנַאכקַאװ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ןגעלֿפ םיֿבוט

 רעד ןוֿפ לייט ַא ןרָאװעג זיא רֿפס רעד סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןוא .תונז

 לעטשנעמַאזוצ םוצ טריֿפעג זַײװרעכעלריטַאנ ןיוש טָאה ,עיגרוטיל

 טימ לַאֿפ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,םיא ףיוא שרדמ ןרעדנוזַאב ַא ןוֿפ

 -ילעב יד ןבָאה ָאד ןוא .תוליגמ ריֿפ ערעדנַא יד ףיוא םישרדמ יד

 ,רֿפס ַא ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא ןֿפַאש ןוֿפ טסנוק עסיורג יד ןזיװַאב שרדמה

 ַא -- םזימיסעּפ ןוא תוקֿפס ןטײרּפשרַאֿפ וצ לולע ןעוועג זיא סָאװ

 "ביל וצ ,םיֿבוט םיׂשעמ ןוא תווצמ וצ ןשטנעמ טקעוו סָאװ שרדמ

 סָאװ קרעוו ַא ;הרוּת רעד וצ ןוא לארׂשי קלָאֿפ םוצ ,טָאג וצ טֿפַאש

 ןיא םיקלא םלצ רעד זַא ,ןביולג ןֿפיט םעד ןצרַאה ןיא ןַײא-טצנַאלֿפ

 -סיװַאטַא ןוא ןטײקכַאװש ענַײז ןַײז רֿבוג ףוס-לּכ-ףוס טעװ ןשטנעמ

 -ַאב טעװ ןעמ ןעוו ,טַײצ ַא ןעמוק טעוװ סע זַא ןוא ,ןעגנוגיינ עשיט

 זחד רעד יו ,לָאז םדָאה ינב חור רעד טָאטשנַא זַא ,ןעז ךעלרעּפמַײש

 ןוא ;הלעמל הלוע אקווד רע זיא ,הטמל ןַײז דרוי הלילח ,המהבה

 .טייקכעלשטנעמ רענעביוהרעד ןוֿפ תוגרדמ ערעכעה ץלַא וצ טגיײטש

 ר

 ףיוא ןָא טייהדניק ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ רעד

 ןיק טשינ סָאה ,רוטַארעטיל רעלענָאיצידַארט ,רעקידתורוקמ רעד

 ןוֿפ זיא רע .ןעגנוֿפַאש-שרדמ יד ןעמענֿפױא םַײב ןטייקירעווש

 ןופ ןֿפוא ןשיֿפיצעּפס ןקיזָאד םעד וצ טרינָאיצידנָאק ןָא טייהרעגנוי

 "גובעלרעביא ןוא ןעיידיא ,סעיצָאמע ןוא ןעקנַאדעג ןעגנערבסיורַא

 ןטערטוצ רע ןעק ,ךעלגנעגוצ םיא זיא ךַארּפש יד רָאנ ביוא .ןעג

 ןגולק ַא ןוֿפ ,גָאז ןֿפרַאש ַא ןוֿפ ןבָאה האנה ןוא ןינע םוצ טקעריד
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 קילבנַײרַא ןטֿפיטרַאֿפ ַא ןוֿפ ןוא קנַאדעג ןקיניזֿפיט ַא ןוֿפ ,שטַײטסיױא
 ןוֿפ לרוג ןיא ןוא ,סרעטקַארַאכ עכעלשטנעמ ןיא ןוא ןשינעעשעג ןיא
 ןשידִיי ןוֿפ ןוא ןשטנעמ ןשידִיי ןוֿפ סרעדנוזַאב ,רעקלעֿפ ןוא ןשטנעמ
 ,קלָאֿפ

 ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ םענעי טימ סע זיא ױזַא טשינ
 -עגוצ זיא רענעייל רענרעדָאמ רעד .רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד
 ,עזָארּפ ןיא סרעדנוזַאב ,ןטײקצנַאג עשירַארעטיל ערעסערג וצ טניווװו
 רע טנגעגַאב ָאד ןוא .קיטסיצילבופ ןיא ײס ,קיטסירטעלעב ןיא ַיס
 -רוק ןוא ןטנעמגַארֿפ ןוֿפ סנטסרעמ טיײטשַאב סָאװ גנוֿפַאש ַא טימ ךיז
 ןרעוו ןעמונעג ןזומ סָאװ ,ןצַאז עצרוק ןוֿפ לָאמ טֿפָא ןוא ,ןטינשּפָא עצ
 ןעניֿפעג סָאװ ןצַאז ערעגנעל עטלייצעג יד .ךיז רַאֿפ ןטײקצנַאג יו
 -עטשַאב סָאװ ,ןעמענסיוא ןענַײז םישרדמ יד ןיא טרָאד ןוא ָאד ךיז
 סָאװ ,םעד ןוֿפ ךעלכַאזטּפױה ךיז טמענ סָאד) .ללּכ םעד רָאנ ןקיט
 ןציטָאנ ןוֿפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיב טײטשַאב רוטַארעטיל-שרדמ יד
 תעב ,רערעהוצ ַא ןוֿפ רעדָא ןיילַא ןשרד-לעב םעד ןוֿפ טנכײצרַאֿפ
 -רעד-טינ סָאד אליממ זיא ;הּפ-לעבש הרוּת ַא ןעוועג ךָאנ זיא הדגַא
 -עגסױרַא ןוא ןטגָאזעג םענוֿפ רעמ טֿפָא ,עוויטסעגוס סָאד ,עטגָאז
 ןוֿפ רעטקַארַאכ רעשיֿפיצעּפס רעד וצ ךָאנ טמוק וצרעד .(ןטכַארב
 ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ןבעגעג טרעוװ סָאװ ,רוטַארעטיל-שרדמ רעד
 סָאד .םיקוסּפ-ךנּת ףיוא תושרד ןוא ןעגנושטַײטסיױא ןוא םישוריפ
 ןטשרע םַײב ךַײלג לָאז רענעייל רענרעדָאמ רעד זַא ,םרוג זיא ץלַא
 שַיַאכרַא זיא ץלַא סָאד זַא ,ךיז ַײב ןכַאמּפָא ןוא ןקערשּפָא ךיז רירַאב
 ,םיא רַאֿפ טשינ -- ןוא ,טנעלעגּפָא ןוא

 עקיזָאד יד ןוֿפ ךיז ןרעטַײװרעד ןוא ךיז ןגָאזּפָא ןטימ רעבָא
 קידנליוו-טינ-קידנליו רענעיײל רעד זיא ןעגנוֿפַאש-רוטלוק עטלַא

 חוּכב ןענַײז סָאװ ,ןצַאשּפָא םוצ טשינ תורצוא-רוטלוק דיקֿפמ םידיב
 טשינ לַײװ ,ןֿפוא ןטנַאעגמוא ןַא ףיוא ןבעל קיטסַײג ןַײז ןרעכַײרַאב וצ
 ןוא קנַאדעג ןשידִיי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ רעקירָאטסיה ןרַאֿפ רָאנ
 -סיואמוא ןַא שרדמ רעד זיא גָאלָאּפָארטנַא ןוא טסירָאלקלָאֿפ ןרַאֿפ

 רענעיײל רעטנעגילעטניא רענײמעגלַא רעד ךיוא .רצוא רעקיּפעש
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 ןוא ןטיונ ענעדײשרַאֿפ ענַײז ףיוא סרעֿפטנע ןעניֿפעג הדנַא רעד ןיא ןעק

 -עטסע ךיוא ןוא עשיטע ,עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילער -- ןשינעלגנַאר

 עטנַאעג טשינ לָאמ ןייק ,עַײנ ןוֿפ טַײצ רעזדנוא ןיא ןוא .עשיט

 רבוג ןעֶמַאב ךיז רָאנ טעוו רע ביוא --- רע ןעק ,סארומ ןוא םידחּפ

 רעד ןיא ןעניֿפעג --- ךוּת ןיא ןעגנירדנַײרַא ןוא םערָאֿפ יד ןַײז וצ

 ַא ןוא ,גנונעֿפָאה ַא ןוא טסיירט ַא ,לָאמַא סעדייז ערעזדנוא יו ,הדגַא

 "עב ַא וצ שטנעמ רעד ךָאד טייג ךעלעמַאּפ רעייז שטָאכ זַא ,ןביולג

 .ןבעל ןרעכעלשטנעמ ןוא ןרענעש ןוא ןרעס

 וצ ןעִימַאב ךיז ןוא ןעניווועגוצ רעבָא ךיז ףרַאד רענעייל רעד

 ףרַאד רע --- רעסעב ,ןענעייל ןַײז ןריזיװיטקַא וצ ,הנווּכ טימ ןענעייל

 -ַארעטיל ענרעדָאמ יד סָאװ סעּפע ,רֿפס ַא ןענרעל וצ ןעניווועגוצ ךיז

 טָאה ,רוטַארעטיל-גנולַײװרַאֿפ יד ,ערעלוּפָאּפ רעמ יד סרעדנוזַאב ,רוט

 רענעייל רעד ףרַאד ,שרדמ ַא קידנענעֿפע ,טנרעלעגסיוא טשינ םיא

 ןיא ןעז וצ טיירג ןַײז (רענרעל טרָאװ סָאד ךיז טעב'ס :רעדיוװ ןוא)

 ןוֿפ ץילבֿפױא ןצרוק שטָאכ ,ןֿפרַאש ַא ,טײקצנַאג ַא טנעמגַארֿפ ןדעי

 ויטַארוגיֿפ ,ףרַאד רע .גנובעלרעביא ןַא ןוֿפ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ

 עצנַאג יד רעסַאװ ןּפָארט ַא ןיא ןעז וצ ןענרעלסיוא ךיז ,טדערעג

 ײברעד ןוא .םעד ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ןוז רעד ןוֿפ ןרילָאק עמַאג

 סנטסרעמ טניד קוסּפ רעד זַא ,קנַאדעג םוצ ןעניווועגוצ ךיז רע ףרַאד

 םענעגייא ןַײז ןעגנערבוצסױרַא לטימ ַא יװ רָאנ שרדמ-לעב םעד

 -לעב םעד טניד קוסּפ רעד :טדערעג וויטַארוגיֿפ רעדיוו ןוא .קנַאדעג

 -ייא ןַײז םעד ףיוא ןליּפשוצסיױא ףיוא לדיֿפ ַא יו רעמ טשינ שרדמה

 -עג סָאד קוסּפ רעד עקַאט טָאה יצ -- עגַארֿפ יד זיא .ןוגינ םענעג

 הדגַא לעב רעד סָאװ ,זיא עגַארֿפ יד ;ץַאלּפ ןיא טשינ ָאד -- ?טניימ

 הדגַא-ילעב יד ןענַײז ייברעד .טניימעג רע טָאה סָאװ ,טלָאװעג טָאה

 -סיוא ערעייז ןיא שיטעָאּפ ױזַא ,ןושל רעייז ןיא שירעדליב ױזַא טֿפָא

 ןַא טֿפָא רעייז זיא ַײברעד גנובעלרעביא עשיטעטסע יד זַא ,ןקורד

 .עכעלסעגרַאֿפמוא
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 שרדמ ןצעזוצרעביא ףיוא ךַארּפש ערַאבקנַאד רעמ ןייק ָאטשינ
 יד .שידִיי יװ (ןעגנוֿפַאש-הּפ-לעבש הרוּת ערעדנַא ךיוא ױזַא ןוא)

 -גנע ףיוא ןוא (עשטנּוװ) שטַײד ףיוא הבר שרדמ ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא

 טקערָאק טלַאהניא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ ןענַײז (ָאנישטנָאס) שיל

 -טַא עמערַאװ יד ןבעגרעביא טשינ רעבָא ןענעק ייז .ךעלטקניּפ ןוא

 יו ױזַא חסונ-שרדמ םעד ןוֿפ טַאמָארַא ןעמיטניא םעד ןוא רעֿפסָאמ

 -טנַא ךיז ןוא טמערַאװעגסיױא ןוא טירבעגסיוא ךיז טָאה שידִיי ,שידִיי

 ,רוטַארעטיל-שרדמ ןוא -דומלּת רעד ןוֿפ ןעלגילֿפ יד רעטנוא טלקיוו
 ןרָאי רעטרעדנוה ךרוד שרדמ ןוא ארמג ןענרעל ןוא ןשטַײט סָאד
 ,תונושל עדייב רַאֿפ חסונ ןקידתוֿפּתושב ַא ןֿפַאשעג טָאה שידִיי ףיוא
 -ערג יד טֿפָא רעייז ןענַײז סרענרעל-הֿבישי ןוא -שרדמ-תיב ַײב ןוא
 -רַאֿפ ךעלצנַאג ןכַארּפש ערעדנוזַאב גולֿפ ןיא ייווצ יד ןשיװצ ןצענ
 --- ךָאד-המ. ןוֿפ ןימ םעד ןוֿפ סעיצַאניבמָאק-ךַארּפש .ןרָאװעג טשיוו
 עג זיא'ס יװ ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןרָאװעג ןענַײז ?ןיוש אטישּפ ַא
 עשיערבעה יד ןוֿפ ךיז ןסיגֿפױנוצ עקידרדסּכ סָאד ךעלריטַאנ ןרָאװ
 ַא גונעג זיא'ס .ןטסקעט עלעניגירָא יד ןיא ןטנעמעלע עשימַארַא ןוא
 םעד ןוֿפ ךוברעטרעוו-קַאוויּפס-שָאוהי סָאד ןרעטעלב קיֿפױאנבױא-ןוֿפ
 -ניא ןַא רַאֿפ סָאװ ןעז וצ ,שידִיי ןיא טנעמעלע ןשימַארַא-שיערבעה
 יד ןשיווצ ןרָאװעג ןֿפַאשעג טַײצ רעד ךרוד זיא'ס טקַאטנָאק רעמיט
 רַאלובַאקָאװ ןוֿפ עגַארֿפ ַא רָאנ טשינ זיא'ס רעבָא ,ןכַארּפש עדייב
 ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,ןָאט רעד ןוא קיזומ יד ךיוא זיא'ס ,ןיילַא
 לַאניגירָא ,ןטנעמעלע עדייב טָאה סָאװ ,גוויז ןטרעשַאב םעד טָא ךרוד
 ךיז ןעק .טײקצנַאג רעטשטנעבעג ַא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ,שטַײט ןוא
 ,שילגנע ףיוא שרדמ ןענרעל סָאד ןלעטשרָאֿפ גָאט וצ טנַײה רעצעמע
 ןוֿפ רשֿפא םענסיוא ןטימ) ןושל רעדנַא זיא טשינ רעכלעוו ףיוא יצ
 טָאה ןעמ יו ןוגינ ןוא ןָאט ןטימ (שידיי ןשיבַארַא ןַא ןוֿפ יצ ,ָאנידַאל
 ,ןָאטעג טנַײה זיב טרָאד ןוא ָאד ךָאנ טרעוװ סע יװ ןוא ,ןָאטעג סע
 טײקמערַאװ רענעי טימ אליממ ןוא -- שידִיי ףיוא סע קידנענרעל
 ,רענרעל ןֿפױא ןָא-טכיוה ןענרעל ןימ ַאזַא סָאװ ,טייקמיטניא ןוא
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 עטריצילּפמָאק ַא רעייז זיא שרדמ ןצעזרעביא ןוֿפ טעברַא יד
 ןשטײטּפָא סָאד ּוװ ,עיזעָאּפ ןצעזרעביא יו זיא'ס .ערעווש ַא ןוא
 םענוֿפ סנַאוינ רעקיטכיר רעד רָאנ ןוא .גונעג טשינ זיא רעטרעוו
 טשינַא -- דיל םענוֿפ רעֿפסָאמטַא יד ןוא קיזומ יד טֿפַאש טרָאװ
 -ָאק יו ןַײז גנושטַײטּפָא יד געמ ,ענַײז המשנ יד דיל סָאד טרילרַאֿפ
 ,קיטכיר ןוא טקער

 םעד קיטַײצכַײלג טיג שידִיי ףיוא שרדמ ןצעזרעביא סָאד רעבָא
 עשידִיי סָאד סָאװ .תוֿפּתוש-טעטימיטניא רעד קנַאד ַא ,רעצעזרעביא
 עֿפיט ַא ןוא האנה עקידלַאװג ַא ,לַאניגירַא ןטימ טגָאמרַאֿפ ןושל
 רעֿפַאשטימ ַא ןרָאװעג םעד טימ טלָאװ רע יוװ ,גנובעלרעביא עשילעז
 ,תורצוא-סקלָאֿפ עשידִיי-טלַא עקיזָאד יד ןוֿפ

 לַאגיס ,ר ,ר

 הביבס ץעיינ

 ךיז טָאה טלעוו רעד ןיא ןטרעװו ערעכעה םורַא קיטנַאמָאר יד

 ַא ןוֿפ ןירעַײרֿפַאב יד ,טֿפַאשנסיװ יד .ןשעלסיוא יוװ ױזַא ןביױהעגנָא

 עכעלצינ קיטיינ עמַאס יד טצינעג רָאנ טָאה ,עיגרענע רעשיזיֿפ ךס

 טָאה רצוא ןצנַאג םעד ןוא ,ןבָאה טזומעג טָאה יז סָאװ ,טסַײג סעזָאד

 ייז ,סרעלטסניק ןוא ןֿפָאסָאליֿפ יד וצ טזָאלעגרעביא רעטַײװ ףיוא יז

 -בַא ךָאנ יד ןיא סרעטייל עטקַארטסבַא ערעייז ןעיוב ןצעזרָאֿפ ןלָאז

 טנעקעג טשינ טָאה עיגילער ןוֿפ לּפמעט רעד .ןעלמיה ערעטקַארטס

 -טֿפַאשנסיװרַאֿפ טשינ -- ךוב עקילייה סָאד .ןרעוו טריזילַאנָאיצַאר

 ,טביל למעלֿפ ַא ןעקנַאצ ןבילבעג רעבָא זיא עדייב ןיא .ןרעוו טכעל

 .ןעגנַאגעגסיוא טשינ םויה-דע ךָאנ זיא סָאװ

 ןקעטש זיא טנַײה ןלַאנָאיצַאר ןוא לָאמַא ןזעיגילער םעד ןשיווצ

 ןוא למיה ןשיווצ הכולמ ַא -- תוכלמ עשירעלטסניק סָאד ןבילבעג

 םענוֿפ רעטַײװ טעז יז .ןדייב ןשיווצ קירב יד ןַײז ליוו סָאװ ,דרע
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 רעבירַא טַײװ זיא ןוא ןביױהעגנָא טָאה ןסיוו סָאד ןענַאװ ןוֿפ ץענערג

 רעד .טײקטרעוילגרַאֿפ ןיא ןייטש טבַיײלב טֿפַאשנסיװ יד ּוװ ןגערב יד

 -ָאמרַאה רעלַאסרעוװינוא ןוֿפ ,טײקצנַאג רעשיטעטניס רעד ןוֿפ דוס

 ,טרָאװ םענוֿפ זוּכ ןיא ,טסנוק רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא טגיל טייקשינ

 בירט םעד .רעכעלרעה ןוא רעקידהמשנ ןעניד ןשטנעמ םעד טעוו סָאװ

 טשינ טֿפַאשנסיװ יד טעװ טייקסטוג ןוא טייקנייש רעכעלרעניא רַאֿפ

 לַאיצָאס םיא טעװ יז .טייקמעװקַאב ןַײז ןעניד טעוװ יז ,ןקידירֿפַאב

 -ַאב וצ ןכַאמ רעגנירג םיא טעװ ,תוקחד ןוא טיונ ןוֿפ ןענערָאװַאב

 סָאד ,ןטשרָאד עַײנ םיא ןיא ןקעװֿפױא ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןגעוו

 ,ןשרָאֿפרעד וצ רעֿפיט ןוא רעטַײװ ןבעל עשידרע

 -יליוויצ רעד .ךָאו עקיגָאטנביז ַא זיא ןבעל קיטנַײה רעזדנוא

 ףרַאד רֶע סָאװ ץלַא ןֿפַאשַאב טינ ,סױא-טזַײװ ,ךָאנ טָאה טָאג רעטריז

 ;:טרעקרַאֿפ ,טגָאזעג טשינ "ןֿבוט יּכ; סקעז עלוֿפ ןייק ךָאנ טָאה רע ןוא

 "רעד סעּפע ,טכַאמ רע סָאװ ,ןטלעוו יד ןרעטשעצ ןייא ןיא טלַאה רע

 ךיז טזָאל ,גנוריסנַאלַאב עטסקינייוװעניא ןֿפורנָא ןעק ןעמ סָאװ ,ןוֿפ

 ,זדנוא טֿפַאשרַאֿפ ןֿפַאש עשירעלטסניק סָאד סָאװ ,דײרֿפ רעד ןיא ןליֿפ

 -גַײרַא הנווּכ ןַײז ןיא רעלטסגיק רעד רשֿפא טָאה טסַײג ןקיזָאד םעד

 -געט; עסיורג יד ןוא עקיצנייא יד זיא סָאד ,ןבעל ןלַאער ןיא ןעייווּוצ

 -- עזעיצנעדנעט-טינ יד -- טסנוק (עשירעלטסניק) יד סָאװ ,"ץנעד

 -געמ יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קינייו טציא זיב יז טָאה סָאװ רַאֿפ ,טָאה

 ןטייקנייש עטמולחעג עריא ,רעטרעוו עריא ךיז ןבָאה סָאװ רַאֿפ ?ןשט
 ןֿפרַאד סעגַארֿפ עקיזָאד יד ?םיׂשעמ ענייש ןיא טלדנַאװרַאֿפ טשינ

 סָאװ יד זיולב טשינ ,ךיא ןיימ ,זדנוא .ןריסערעטניא קרַאטש זדנוא

 -עג סָאד לַײװ ,ןעמעלַא רָאנ ,טעברַא עשירעלטסניק עטקעריד ןעוט

 ןוֿפ ףירגַאב םעד טָאה ןעמ .ןעמעלַא ןיא טבעל טייקנייש רַאֿפ ליֿפ

 ןֿפױא עשיטעטסע סָאד ןוא טקיטַײזנײארַאֿפ ,טלעמשרַאֿפ ליֿפ וצ ןייש

 יד וו ,טרָאד .ןשיטע םעד ןוֿפ טלײטעגּפָא ןֿפוא ןטסקיטכערַאבמוא

 ןוא ןעגנַאלק -- ןרילָאק ןרעוו ,תוגרדמ ערעניד וצ ןכיירגרעד םישוח

 --- עטוג סָאד ןוא ,טוג -- ענייש סָאד טרעוו ,ןעקנַאדעג --- ןעגנַאלק

 ,ןבעל ןוֿפ ןח רעד
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 -מוא ןַא זיא ,טנַײה טבעל שטנעמ רעד רעכלעוו ןיא ,הֿביֿבס יד

 ןכיירגרעד ןלעװ רימ ןעוו .עטכעלש ַא זיא יז לַײװ ,רַאֿפרעד ענייש
 -נַארגק רעד זדנוא טעװ ,טוג ןוֿפ תוגרדמ ערעלעדייא יד וצ לָאמ א

 ןיא .טדמערֿפעגּפָא ןרעוו קינכעט רעקיטנַײה רעד ןוֿפ וטֿפױא "רעזעיד

 ןקירדסיוא טײקשיטָאטשסיױרג רעזדנוא טו ןיז ןלַאסרעוװינוא רעֿפיט

 -עגסױרַא ךעלרעסיוא ןענַײז סָאװ ,עקידלטעטשניילק ןוֿפ הוואג יד

 ,ךיז ןוֿפ תבש םוחּת ַא ףיוא ןעגנורּפש

 זיא -- רעֿפסָאמטַא-טלעוו עַײנ --- הֿביֿבס רעַײנ וצ גנַאו רעד
 ןוֿפ רעטסעוװש עכעלבַײל ַא זיא טסנוק יד ,רעקידכעלעמַאּפ רעייז ַא

 יד ןיא רַאֿפרעד .טולב ןייא טניר ןרעדָא ערעייז ןיא .רוטַאנ רעד

 -כיש עניילק ףיוא ןוא לַײװרעד עמַאזגנַאל ַא טסנוק רעד ןוֿפ גנוקריוו

 טרעהעגֿפױא טשינ טונימ ןייא ןייק רעבָא ךָאנ טָאה יז ,ןשטנעמ ןט

 | ,טלעוו רעקידעבעל רעד ןיא ןקריוו

4+ 

 בָאה ךיא ןעוו ,ךעלרעלקרעדמוא קידהנושמ טֿפָא רימ טרעוו סע

 -יל רעשידִיי רעד ןיא רעטסנרע ןטכַארטנַײרַא לָאמ ַא טוורּפעג ךיז

 ןבָאה סָאװ ,תוביס עניילק ןוא עסיורג עלַא ןוֿפ סייוו ךיא ,רוטַארעט

 שרוי ַא ןוֿפ טכיל ןלעה ןיא ךָאנ ךיז טעז סָאװ רעד זַא ,וצרעד טריֿפעג

 -נַאגעגּפָא סָאװ רָאנ ַא ןוֿפ ןטרעוו עקיטסַײג יד רעביא ןוקעֿפַא ןַא ןוא

 ןעמעננָא טעמּכ לָאז ,סרעזַײוװגעװ ןוא סרעריֿפ ,סרערעל רוד םענעג

 טנװַאד סָאװ םענייא ןוֿפ הכרעמ ַא ,הכרעמ עקיטציא ןַײז ביל רַאֿפ

 -גּוװעג ךיז בָאה ךיא .םישידק ןינמ םענעגנודעג ַא רַאֿפ דלַאב ןיוש

 ,םזיטנערעֿפידניא ןשיטּפעקס ןַײז ףיוא ,טייקיטומטוג ןַײז ףיוא טרעד

 וז םג ַא טימ לרוג ןַײז ןעגנילשרעטנורַא ןוא ןגַײװש גולק ןַײז ףיוא

 ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ןֿפוא םושב רעבָא בָאה ךיא ,לכיימש-הֿבוטל

 -ייורעד ךיז טָאה רעבַײרש רעשידִיי רעקיטנַײה רעד זַא .הנעט יד

 ,ןקירב יד טנערברַאֿפ טָאה רע זַא ;רענעיײל ןשידִיי םעד ןוֿפ טרעט

 טימ הֿפוקּת רעשיסַאלק רעד ןוֿפ רעבַײרש םעד ןדנוברַאֿפ ןבָאה סָאװ

 ןעוועג טשינ ךוּת ןיא ןענַײז ןעגנוקידלושַאב עכלעזַא .סרענעייל ענַײז
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 קיבייא ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל ענעי ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ייז ,עתמא ןייק
 יד *קלָאֿפ; םעד ןבעגעגכָאנ לָאמ טֿפָא ןבָאה ,גנוסַאּפוצ טקידײרּפעג
 וצ ַײס ןענַײז ייז ,קינייוו רעייז עסַאמ רעד ןוֿפ ןבָאה ייז לַײװ ,דמש

 ,סָאמ רעטקנערשַאב ַא טימ ןעגנַאגעגוצ תונחמ ערעייז וצ ַײס ןוא ךיז

 םיא ןעמ טָאה ,סָאמ עקיזָאד יד ןענעקייל טוװרּפעג רעצעמע טָאה

 .שינעגַײװשרַאֿפ-טיוט ַא טימ ןגיושרַאֿפ רעדָא ןגירשרַאֿפ

 סיורג ןעוועג ןענַײז סרעֿפעשַאב עריא ןוא רוטַארעטיל עשידִיי יד

 -ייז רָאנ ,ןֿפור וצ ןיהוװ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא

 רענעלּפ ערעייז ,םָארטש ןטימ ןוא ןטניוו יד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענ

 לּכה-ךס ןטצעל ןיא זַא ,ױזַא טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה טֿפַאשרעריֿפ ןוֿפ

 - רעכַאלֿפ רענעי ןוֿפ שינעטנעק עקידלַאװג רעייז ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 -כָאנ ץוחַא ,טשינרָאג וצ ֿבייחמ טשינ זיא סָאװ ?עיגָאלָאכיסּפ-סקלָאֿפ;

 זיא'ס ןכלעוו וצ ,םיבר ןסיורג םעד ןוֿפ ןטָאש ןכָאנ טירטסוֿפ ןייגוצ
 .ןגיינ וצ ךיז הווצמ ַא ןוא ץעזעג ַא

 -קעווַא ךעלדנעמוא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ דנַאנַא ךָאנ ןרָאי עקַאט זיא

 "וועעזנָא קרַאטש .םַאטש ןקיטסַײג ןַײז ןוֿפ ןשטנעמ ןשידִיי םעד ןֿפור

 -זעיגילער ןֿפױא ןעוועג "?עיסימ; עקיזָאד יד זיא קידנעַײרש ןוא קיד

 עלַא טימ המחלמ עתמא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא טרָאד ,טנָארֿפ ןשייידיא

 טשינ ןבָאה םזיווָאנַארַאב רעד ןוא םזימיובנגַײֿפ רעד .גילצעג-רעּפַאלק

 רָאנ ,דרע רעד ףיוא סעיציזָאּפ עזעיגילער סטָאג טמערוטשעג רָאנ

 עזעיגילער יד ןוֿפ ןלַײז יד .ןַײרַא ןעלמיה יד ןיא ךיז טליצעג ךיוא

 ןבָאה ןעלמיה יד ןוֿפ תודוסי יד ןוא טלסיירטעג ךיז ןבָאה ןעגנוטסעֿפ
 | .רעטיצ א טּפַאכעג ךיוא

 זיא "םערוטש-גנילירֿפ, רעקיזָאד רעד זַא ,ןגָאז טינ ליוו ךיא

 זיא סע סָאװ ,סָאד .רעִירֿפ וצ ַא רעדָא רעכעלריטַאנמוא ןַא ןעוועג

 ךיז טָאה רוד רעדעי ,ןעמוקרָאֿפ טזומעג אמּתסמ טָאה ,ןעמוקעגרָאֿפ

 סָאװ ,רָאנ זיא טכעלש .עקיבײלגַײנ ענַײז ןוא תוסרוקיּפַא עטלַא ןַײז

 ןיא טָאה טַײצ רענעי ןוֿפ תוסרוקיּפַא רעדָא תוסרוקיּפַא עקיזָאד יד

 רעדָא גנושטנעב עכעלרעניא קיניײװ ןגָארטעג טעברַא-גנורעטשעצ ריא
 .תונווּכ ערעכעה
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 ןבָאה סעיצידַארט עקידרעי:רֿפ יד ןוֿפ ןשינעבַײלברעביא יד ןיא

 ןגָארטעגטימ טשינ םָארטש ןטימ ןענַײז סָאװ יד זיולב ןטלַאהעגנָא ךיז

 סָאװ סרעטכיד עשידִיי רוד רעטייווצ רעד ןעוועג ןענַײז סָאד .ןרָאװעג

 ,*טײקַײרֿפ; רעד ןיא שימייה טליֿפרעד טשינ שירעלטסניק ךיז ןבָאה

 ךיז ןבָאה סרעריֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד רעכלעוו ןיא

 ערעַײנ יד ,ייז ךיוא .טנעה יד טריֿפעצ קידתוֿבחר ןוא טיירב ױזַא

 טשינ ןבָאה ,טַײצ רעד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענַײז ,סרעלטסניקטרָאװ

 עג ךָאנ ייז ןבָאה רעבָא שירעלטסניק ,ריא רעסיוא ןבַײלב טנעקעג

 רעטרעדנוה ןיא ךיז טָאה סָאװ ןבעל םענעי ןיא ןדָאב ,טרָא ןַא טַאה

 טדערעגסױרַא ןוא טימעג רעייז ןיא טצעזעגּפָא רעדליב רעטנזיוט ןוא

 רעשיטַאמָאידיא רעקיטרַאנגייא ריא ףיוא ןטכַארט ןוא ןליֿפ רעייז ךרוד

 -ּפָארַא ןַא ,ךיז ןקידיילסיוא ןימ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ייז םורַא .ךַארּפש

 השבלה ַא ןוֿפ ךיז ןָאטסיױא ןַא ,רעדנַאנַא טימ ץלַא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװ

 יז ןיא ,רוד ןצנַאג ַא ןוֿפ המשנ ןוא בַײל ןֿפױא ןרָאװעג גנע זיא סָאװ

 ןשירעלטסניק ַא ןענַאטשעגֿפױא רעגייטש רעטבעלעג רעִירֿפ רעד זיא

 טכַארט ןצנַאג ןטימ ןעגנובעלרעביא *עטבעלעגּפָא; עלַא .םיתמה:תיחּת

 םענרעדָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא .ןרָאװעג ןריובעג ַײנ ןענַײז ןרעייז

 עדמערֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ןוֿפ ןוא טקוקרַאֿפ טשינ ךיז ןבָאה ייז רעטסומ

 יד ןעוועג זיא עשימיײהטלַא סָאד .טנרעלעג טשינ ןבָאה ייז ?ןלֹוש;

 .ןעלזדנעּפ ערעייז ןעקנוטעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,ערטילַאּפ-ברַאֿפ

 ןוֿפ טייקנייר ןוא טייקיטכיצ יד ןטיהּפָא ןקידרעטיצ ןטימ םענייא ןיא

 סָאװ ץלַא טיהעגּפָא טרעוו -- טסּוװעג טוג רעייז ייז ןבָאה --- ןושל

 ןענַײז עכלעוו ,ןצַאז ןוא רעטרעוו יד ןיא ןסקָאװעגנַײא קיטולב טגיל

 ךובגָאט-עטכישעג סָאד --- ןבעל גָאט ןדעי ןוֿפ תודע עטסקידעבעל יד

 .תורוד ןוא תורוד ןוֿפ

 יד ןעוועג ייז ןענַײז תוחילש רעלערוטלוק רערעכעה ןוֿפ ןיז ןיא

 ןעוועג ןענַײז ייז ןוֿפ קיניוו שטָאכ ,ןטסילַאנָאיצַאנ עטסקיניזטסּוװַאב

 -סיוא רעטסנטיהעגּפָא רעד ןעוועג ןענַײז ייז ,טמיטשעג שיטסינויצ

 יד ןגעקטנַא ךיז ןלעטש וצ ךיז טבעל קלָאֿפ סָאד ןכלעוו טימ ,קורד

 ןענַײז ייז .ןטכענ םענוֿפ ןֿפױלטנַא טלָאװעג ןצנַאג ןיא ןבָאה סָאװ
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 -גייא רעבָא ,לקניוו קיטכיצ ַא עקַאט ,לקניוו ַא ןיא ןרָאװעג טקוררַאֿפ

 -לעוו ןיא ,"טלעווא רעטיירב רעסיורג רעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ןוא םַאז

 ."גנַאגרעביא, רעקידלמוט רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע רעכ

 ערעַײנ יד יַאמלה ,ןרעדנּוװ וצ סָאװ רַאֿפרעד ָאטשינ ךיז זיא סע

 ,עטיהעגּפָא-שידִיי סָאד סָאװ ,טשינ סרענעייל ןייק טָאה רוטַארעטיל

 ךיז רַאֿפ טניֿפעג טרָאװ עשירעטכיד עטלקיװטנַא ןַײֿפ ,ענעֿפילשעג

 טציא ךיוא .וצרעד טזָאלרעד טשינ טָאה ןעמ .רעיוא רעסעב ַא ןטלעז

 רעסיוא .ןרעוו טעװעטַארעג לָאז סע ,ןָאטעג טשינ רָאג טעמּכ טרעוו

 טשינ ןקור סמענייק טעמּכ זיא ןילַא סרעבַײרש יד ןוֿפ סעציילּפ יד

 .ךָאי ןקיזָאד םעד טימ ןדָאלַאב

 ןָא ןצנַאג ןיא טבעלעג זדנוא ַײב טָאה רוטַארעטיל עשידִיי יד

 ,הֿביֿבס עשירעבַײרש יוװ ךַאז ַאזַא ןעוועג זיא סע .,דניצַא זיב הֿביֿבס

 רעכלעוו ןיא ,הֿביֿבס יד ןוא .הֿביֿבס-רוטַארעטיל ןייק טשינ רעבָא

 ,קידנקירדרעד ןרעוו טזומעג טֿפָא טָאה ,טבעלעג ןבָאװ סרעביײרש

 ,ןעוועג טשינ זיא םורַא ןקידעבעל ַא ןוֿפ טֿפול עשירֿפ עַײרֿפ ןייק לַײװ

 ףיוא טרַאװ טנאוו טַײז רענעי ןוֿפ זַא טפּוװעג ךָאד רעטכיד רעד טָאה

 רעד זיא סע .טײקמערַאװ ןָא ,ןוז ןָא ןסיורד א .טשינ רענייק םיא

 ןוֿפ סרעטכיד ןסקַאװעגֿפױא ןענַײז דמעמ ַאזַא ןיא סָאװ ,סנ רעטסערג

 ןוא ןעזנָא רוטַארעטיל ַא ןביג סָאװ קדעװ :;םענרַאֿפ ןסיורג רָאג ַא

 תונשקע סיורג ףיוא רָאנ ,טנַאלַאט ןסיורג ןוא סַײלֿפ ןסיורג ןוֿפ חוּכ

 ,רעבָא רימ ךיז טכַאד ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יו .תונברק ןוא

 ןיא טַײצ עטצעל יד ןריּפש ןָא ךיז טבייה גנומיטש עטוג ,עַײנ ַא זַא

 יד יצ ,ןַײז טשינ לָאז הביס יד סָאװ .הֿביֿבס רעשירַארעטיל רעזדנוא

 רעגילק ןלָאז רימ זַא ,ןעוועג םרוג וצרעד טָאה טַײצ עזייב ערעטיב

 טשינ גנונעכער ןייק םעד ןגעוו ךיז ליוו ךיא -- ןרעוו רעסעב ןוא

 ,ןבעגּפָא

 ,ךיז ןיא תוירחַא ערעסערג יד טליֿפרעד ןבָאה סרעטכיד עשידַיי

 -תונברק ןַײז ןיא טליֿפ רענָאיצולָאװער רעכעלרע ןַא סָאװ תוירחַא יד

 "ףטכישעג; רעזדנוא .עטכישעג רעד רַאֿפ תוירחַא ןַא -- ףמַאק ןלוֿפ
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 יװ ,זדנוא ןוֿפ ןקיצנייא ןדעי ןוֿפ טעברַא יד ןוא רוטַארעטיל יד זיא

 ןזָאלבעגרעטנורַא טַײצ יד ןיוש טָאה ,ןַײז טינ לָאז יז לעודיווידניא

 רעד ןוא ענירעלעּפ עשימעהָאב עטרעטַאלֿפעצ יד ןעלסקַא עריא ןוֿפ

 טעטיוװיַאנ עשלדיימ ַא יו סיוא טציא טעז ליּפש רעכעלרינַאמ רעצנַאג

 "ןרעױהנעּפָאש וצ קירוצ; ןֿפור וצ טָאטשנַא .טַײצ רעשרעדניק ַא ןוֿפ
 -קירוצ זדנוא העש רעקיטנַײה רעד ןוֿפ עלַאֿפָארטסַאטַאק סָאד טָאה
 רעד ןוֿפ עקידמיואמ-רעווש סָאד ןזיוועג זדנוא טָאה ,ךיז וצ ןֿפורעג
 עֿפרַאש עַײנ טנזיוט ןוֿפ .שטנעמ ךיז טֿפור סָאװ טלעוו רעניילק-סיורג
 שינעטער עקידנדנעלב לקנוט סָאד טקורעגסױרַא ךיז טָאה ןרוטנָאק
 ?נילב עכלעזַא ןיא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ךיז ןטלַאהֿפיױא רעזדנוא ןוֿפ
 ,ןטַײצ עטעוועדליוועצ עד

 ןליוו ןקיטכיל רעדָא ןדנילב רעסָאװ ךרוד --- סרעלטסניק עשידלי
 ןטלסיירטעצ רעזדנוא ןוֿפ ןצענערג-ךַאװ יד ףיוא עטלעטשעגקעװַא
 לא םינּפ ןבילבעג ןייטש ןענַײז רימ -- דרע רערָאג רעד ףיוא קלָאֿפ
 ןענַײז ןוא תושמשה"ןיב ןקיזָאד םעד ןיא ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא םינּפ
 ןענַײז ןטייקנסירעצ עניילק עלַא .ןרָאװעג רעטנענ ןוא רערָאלק ךיז
 ןוֿפ המשנ ןוא בַײל ןיא סירצילב רעסיורג רעד ןוא ןדנווושרַאֿפ יו
 -ֿפױא זדנוא ןיא טָאה ,ןבעל :שידִיי ךיז טֿפור סָאװ ,תולג קיטש םעד
 עקיזָאד סָאד .ןסיוועג ןוא ןַײזטסּוװַאב עכעלטכישעג סָאד טקעוועג
 ָאזַא .ןבעל ןקיטסַײג רעזדנוא ןיא שינעעשעג סיורג ַא זיא ןַײזטסּוװַאב
 רענעדלָאג רעד ףיוא טורעג ךיוא טָאה ליֿפעג לַאסרעוװינוא-לַאנָאיצַאנ
 גָאזנָא רעד זַא ,טלַאה ךיא .םוטנדִיי ןשירעֿפעש ןשינַאּפש ןוֿפ עכָאּפע
 ץעסיורג .זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד ןטרעוו עקידעבעל עסיורג ןוֿפ
 ביוא .,עטסיזמוא ןייק ןַײז טינ ןלעװ ייז ןוא ךרוד רימ ןעייג תונויסנ
 ,קיטסיצילבוּפ רעזדנוא ןיא קרַאטש ךיז טליֿפ ןרָאצ ןוֿפ קורדסיוא רעד
 ןוא ליֿפעגרָאֿפ סָאד ןעמוק קורדסיוא ןשירעלטסניק רעזדנוא ןיא זומ
 ןוא טקרַאטשעג טָאה סָאװ ,"ןבעל קיבייא; ןימ םענעי ןוֿפ טסיירט יד
 ןיא ןבעלסקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןינב ןטלסיירטעצ םעד ןטלַאהעג ץנַאג
 ,עקיטנַײה יד יוװ ןטַיײצ עכעלנע

 ןוֿפ יירשעג סָאד יו קידהנושמ ױזַא סיוא טשינ טעז ךַאז ןייק
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 ןענַײז ןלַאוװק-האמוט יד ןוֿפ ןזוילש עלַא ּוװ ,טלעוו ַא ןיא טסעטָארּפ

 ןוֿפ עװַאל עצרַאװש ַא יו טצעז טייקניירמוא יד ןוא ןסירעגרעדנַאנוֿפ

 ןטלַאה ץנַאג ךיז ןיא ןענעק ןיא טנַײה דָארג טגיל חוּכ רעד ,ןטַײז עלַא

 עגר עדעי ,ןיגרעבירַא טעװ ןרָאצ רעד זַא ,ןביולג זיא טשינ לֿפיװ

 ןייא-ןטלַאה רימ סָאװ ,ןבעל ןוֿפ טֿפַארק רעד ןיא טייקרעכיז עדילָאס

 . -טנַארַאֿפ ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא רענעדנובעגוצ זדנוא טכַאמ ,ךיז ןיא

 טלקערבעצ שואי םעד ןבעגכָאנ סָאד ,קלָאֿפ ןצנַאג ןרַאֿפ רעכעלטרָאװ

 ,זדנוא טקידמַאזעצ ,תיצמּתה םד ןקיטסַײג רעזדנוא סיוא:טגיוז ,זדנוא

 "לע הדוהי ,גרעבליּפש םייח :(סקניל וצ סטכער ןופ) 1970 לָאערטנַאמ ןיא

 ,(טסַאג וצ) יקסנַאשזָאר לאומש ,םָאר דוד ,שטיװַאר ךלמ ,דיסח יכדרמ ,גרעב
 .יקסנוד ןושמש ,רעּפיז בקעי
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 רימ זַא ,לרוג רעזדנוא טדימשעג ױזַא עטכישעג יד טָאה רשֿפא

 סָאװ יד רַאֿפ ףליה ַא יוװ ןביולג ןוֿפ ןלַאװק יד ךיז ןיא ןגָארט ןלָאז

 ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןּפָארט ַא ךָאנ ןטשרָאד תונויסנ ערעווש ןיא ןלעוו

 טכוזעג תודיסח סָאד טָאה טסיזמוא טשינ .קנַארטעג ןקידנקיווקרעד

 ןיא געוו ַא ןגָאלשוצכרוד ךיז םינֿפוא ענעדיײשרַאֿפ ףיוא טכוז ןוא

 טיהעגֿפױא זדנוא ןיא זיא רעִירֿפ ןוֿפ השורי .,ןֿפַאש ןקיטנַײה רעזדנוא

 ,טַײצ רעד ןוֿפ ןענַײװ עַײנ יד רַאֿפ ילּכ עַײנ ַא יו ,רימ לַײװ ,ןרָאװעג

 ײנ ַא ,ןצלָאמשרַאֿפ ךיז ןיא לַאטעמ ןטלַא םענוֿפ גונעג ךָאנ ןבָאה

 -נוא ןיא ןָא ךיו טבייה עקירעמַא שירעֿפעש-שידִיי לטיּפַאק טסנרע
 ,ןבילרש וצ געט ערעזד

 ןשינַאקירעמַא םעד ףיוא ָאד ךיז טעװ הֿביֿבס-רוטלוק עַײנ ַא

 רַאֿפ זיא עּפָארייא לַאֿפ רעד לַײװ ,ןעמערוֿפסױא ןבייהנָא טנעניטנָאק

 ןוֿפ ןעניז ןטסֿפיט ןוא ןטסטיירב ןיא עיצקעל עשירָאטסיה ַא ודנוא

 סע סָאװ (ןענעכער ןלעוו רשֿפא ןלעוו ערעדנַא יוו) רַאֿפרעד טשינ ,טרָאװ

 םעד ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריֿפ יד רעבירַא רעהַא ךיז ןבַײלק

 יד ןוֿפ טשינ יאדוװַא זיא בָאגוצ רעקיזָאד רעד :םוטנדִיי ןשיעּפָארײא

 יד .רקיע רעד טשינ ןֿפוא םושב רעבָא זיא רע ;ןרָאטקַאֿפ עניילק

 -ןטלוק סָאד זיא הֿביֿבס רענרעדָאמ-שידִיי רעַײנ ַא רַאֿפ הביס-טּפיוה

 סָאד ןוא ןדִיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןסקַאװֿפױא ןוא ןכַאװֿפױא עלער

 סָאד ּוװ ,רעדנעל ענעי ןיא םיֿבושי עֿבורח יד ןוֿפ ליּפשַײב םעד ןעז

 -רַאֿפ זיא השורי:תורוד עקיטסַײג יד ,ענעגייא סָאד ,עקיטרַאנגייא

 רעקיזָאד רעד זַא ,טלַאה ךיא .ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ ןרָאװעג טּפױק

 ,רענייב ערעזדנוא ןיא ןַײרַא שּפיה ךיוא ָאד ןיוש זיא סָאװ ,סעצָארּפ

 עקיטסַײג עסיורג רעייז ךרוד ןעמוקרָאֿפ טעװ סָאד .ןרעהֿפױא טעוו

 זיב זיא סָאװ ,סָאד ןבעלוצֿפױא ןווּורּפ עַײנ ךרוד ,ןעגנוגנערטשנָא

 טעוװ גנובעלֿפױא-ַײנ רעקיזָאד רעד רַאֿפ ,ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאֿפ טציא

 ַא רעלטסניקטרָאװ רעשידִיי רעד ןוא רוטַארעטיל עשידִיי יד ןליּפש

 ןטייקכעלגעמ עטקעװעגֿפױא גנוי ןוא עשירֿפ עַײנ .עלָאר עקידנריֿפ

 : | .ןזַײװ ךיז ןלעוו

 ןטשרע םוצ רשֿפא טעוװ ךוב ׁשידִיי טצינעג טשינ טציא זיב סָאד
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 יד .טנגוי רעשידִיי רעד רַאֿפ דוֿבּכה-תַארי טימ ןרעוו טנֿפעעג לָאמ

 ןוא םזילַאעדיא ליֿפ ױזַא טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא עשיטַאּפַא בלַאה

 ַא ןוֿפ ןוװרּפ ערַאטנעמעלע עטשרע יד ןיא טגנײלעגנַײרַא עצַארּפ

 טשינ זיא טעברַא ריא זַא ,ןעזרעד טעוװ ,גנובעלֿפױא-רוטלוק רעשידִיי

 טשינ ךיז טשעל םזילַאעדיא רעקיליװרעֿפּפָא רעתמא .טסיזמוא ןעוועג

 -רעַײֿפ קידנדנעלב ַא זיולב טימ ּפָא טשינ טמוק רע .ןצנַאג ןיא סיוא

 ,בײהנָא ןכעל

 תונשקע יד ןעמענ גנירג ןענעק עקידנטכַארט רַאגלוװ יד רָאנ

 רעייז ןוא ןביולג רעייז ףיוא טשינ ןביג סָאװ ,תוחוּכ עשירעֿפעש ןוֿפ

 ,סָאד .וצרעד קיטליגכַײלג זיא סַאג עיור יד ןעוו ,טַײצ ַא ןיא טעברַא

 ןעוו טַײצ ַא ןיא ,ןֿפַאש וצ ףיוא טשינ טרעה רעטכיד רעשידַיי ַא סָאװ

 טײקידעכָאװ רעכעלגעטינָאט רעזדנוא ןוֿפ ?ןטסילַאער; עּפמעט יד

 ןסיורג ַא ןוֿפ טמוק תונשקע עקיזָאד יד ,סעצנָאװ יד רעטנוא ןעלכיימש

 רעקיטציא רעד ןוֿפ טײקיטליגכַײלג יד רעבירַא-טסקַאװ סָאװ ,ליֿפעג

 -ירּפ יד ןוֿפ טעז רעד טימ זיולב ןעמוקסיוא ןעק סָאװ ,העש רעצרוק

 ןעיורג ןוֿפ טָאה דיל עשידִיי סָאד .ןרעגנוה עטקיטעזעג-טינ עוויטימ

 ,ןגרָאמ ןקיברַאֿפ ַא ןוֿפ ןצענערג יד רעביא ןעגנוזעגרעבירַא טנַײה

 סָאװ ,טעברַא רעד ןיא ןביולג םעד טקרַאטשעג טָאה דײרֿפ יד טָא

 -טַײצ ןרעטיירב ַא ךס ַא ןעזעג ךיז רַאֿפ טָאה ןעמ .ןָאטעג טָאה ןעמ

 -לַאק רעקידנעַײרש רעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ יד יו חטש

 -עבעל ןכרוד ןבעלֿפױא ַײנ סָאד ןוֿפ טעוו שידִיי .,גנונעקײלרַאֿפ רעט

 יד רַאֿפ ביוא .ָאד טנגוי רעַײנ רעד רַאֿפ טרָאװ ןשירעלטסניק ןקיד

 יד ןוֿפ עיזוליא עשילידיא ןַא יו ןעגנילק סע ןעק ןרעיוא עשיניצ

 -סַײג רעזדנוא ןוֿפ תונשקע לסיב ץנַאג סָאד ייז רַאֿפ ךָאד זיא ,ןעלמיה

 רעֿפיט רעקיזָאד רעד לָאז ,רעמ ךס ןייק ןעוועג טשינ טעברַא רעקיט

 רעזדנוא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ַײס ,ןביולג רעזדנוא ַײס ןרעו תמא

 ןביולג םעד טָא רימָאל .ןימַאמ ינַא "רעזעיגילערק רעלעוטקעלעטניא

 רעד זַא ןגיוא ענעגייא ערעזדנוא רַאֿפ ךייה ַאזַא ףיוא ןבײהֿפױרַא

 ןיא ןעזרעד םיא לָאז ןבעל ןגיה רעזדנוא ןוֿפ םורַא רעסיורג רעצנַאג

 "יא ןתועשר ערעטיב עכלעזַא ןוֿפ טַיײצ ַא ןיא .טכיל ןקידנויילרעד ָא
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 ןלעטש ךיז רימ ןזומ ,ןבעל-ןוא-בַײל רעזדנוא רעביא ,זדנוא רעב

 -רוטלוק ןצנַאג רעייז טלדנַאװרַאֿפ ןבָאה סָאװ יד רעביא ךיוה קיטסַײג

 -רַאֿפ ןוא טנקיײלרַאֿפ סָאװ ,ףושיּכ ןאמט ןקידנטכינרַאֿפ ַא ןיא רצוא

 טָאה סָאװ ,עיצַאזיליוויצ ַא וצ גנַאזעג ענייש עקיטציאיזיב סָאד טכַאל

 ,ךיז וצ טֿפַאלקשרַאֿפ ףוסל םיא טָאה ןוא ןשטנעמ םעד טנידעג

 ןוא טלעוו רעביא ךיז ןלעטש וצ עיציבמַא ןייק טשינ זיא סָאד

 רעזדנוא רעכיא ךיז ןעװעטַאר ,ךיז ןבייהרעד וצ ןליוו ַא רָאנ ,טַײצ

 ןרעביא ןוא עיטַאּפַא רעד רעביא ךיז ןקרַאטש ןוא ,רעצ-ןוא-רעיורט

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ זדנוא ףיוא ןרעיול סָאװ ,שואי
40 

 רעמרעל רוטרַא

 טרפב ןדיי ייב ןוא ללכב םזילַארולּפ-רוטלוק

 ןוֿפ) ןעלַאק סַארָאה יֿפָארּפ סָאװ ףירגַאב ַא ,םזילַארולּפ-רוטלוק

 -ָאנימרעט רעד ןיא טריֿפעגנַײרַא טָאה (טעטיסרעווינוא רעקרָאידוינ

 רעייז טציא טרעוו ,עיגָאלָאיצָאס-רוטלוק רענרעדָאמ רעד ןוֿפ עיגָאל

 -עטעה ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ רעדנעל ןיא סרעדנוזַאב ,טנַאמרעד טֿפָא

 ,לארׂשי ,ץייוש יד יו ,סעּפורג עשינטע (ענייא יו רעמ) ענעגַאר

 -ַיז סָאװ ,אצמנב ןענַײז רעדנעל קיניײוו רָאג .ַא"א ,עדַאנַאק ,עיגלעב

 רעייז ןיא שיטילָאנָאמ ,טגָאזעג רעסעב ,ןעגָאמָאה קידנעטשלוֿפ ןענ

 -רוטלוק יד זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ .רוטקורטס-עיגילער ןוא -רוטלוק

 ןוֿפ תוהמ םעד ןריזילַאנַא ןיא קילעטשרעטניה קרַאטש עיגָאלָאיצָאס

 ןוא הכולמ ןוֿפ עיצַאקיֿפיטנעדיא יד זיא טֿפָא רעייז ,םזילַארולּפ-רוטלוק

 -ַאב יד ןיא ןטסילַאנָאיצַאנ עמערטסקע ךרוד טריסרָאֿפ קרַאטש עיצַאנ

 ןוֿפ עיזוליא יד ןֿפיטרַאֿפ וצ טּושּפ ןבערטש ייז .רעדנעל עקידנֿפערט

 .טייקשיטנעדיא רעטדערעגניײא רעד טָא

 ןפיצנירּפ ערַאטנעמעלע יד רתוס רָאנ טשינ זיא גנַאגוצ ַאזַא



 209 עדַאנאק ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ

 הדירי רעשוריֿפב ַא וצ ןריֿפרעד ךיוא זומ רָאנ ,עיטַארקַאמעד ןוֿפ

 יו טקנוּפ .טֿפַאשלעזעג רענעבעגעג רעד ןוֿפ ָאווינ-רוטלוק םעד ןוֿפ

 וליֿפַא ןוא קיטסַײג טמערָארַאֿפ דימּת טָאה ץנַארעלַאטמוא עזעיגילער

 ןטרעוו-רוטלוק יד ןקיטשרעד סָאד ךיוא זומ ױזַא ,דנַאל ַא לעירעטַאמ

 ,הכולמ ַאזַא ןוֿפ לַאיצנעטָאּפ ןקיטסַײג םעד ןכַאװשּפָא ןטעטירָאנימ ןוֿפ

 -עד ,רוטלוק זיא ,תוצוֿפּת ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ,ןדִיי ,זדנוא רַאֿפ

 -עלָאט-רוטלוק רעקיטַײזנגעק ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװ ,עיטַארקָאמ

 דָאנימ ןוֿפ לּכ-םדוק ,סעּפורג ערעדנַא רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ ןוא ץנַאר

 -רוטלוק ןריטנעצקַא וצ טייקיטכיוו יד .עגַארֿפ-סנבעל ַא שממ ,ןטעטיר

 ןרעױדַאב םוצ סָאװ ,םעד תמחמ קיטיינ סרעדנוזַאב זיא םזילַארולּפ

 רעד וצ הריּתס ןיא טשרמולּכ טֿפָא רעייז עיטַארקָאמעד עשיטילָאּפ זיא

 ןיא ןטייהרענימ ןוֿפ תושורי-רוטלוק יד ןטלַאהֿפיוא ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ

 .םעטסיס רעלענָאיצוטיטסנָאק רעַײרֿפ ַא

 יד ןטעטירָאנימ ןבעג וצ טקידיײרּפעג ללּכ -ךרדב ןבָאה ןלַארעביל

 יד טָאה ןדִיי ַײב .טייהרעמ רעד ןיא ןזײלוצֿפױא ךיז עיגעליווירּפ

 ןוֿפ ץוח) *עיגעליווירּפא רעד טָא ןוֿפ טנגוט ַא שממ טכַאמעג הלּכׂשה

 -ַאנק טָאה טיײקירעהעגנָא עזעיגילער ךיוא רעבָא .(ןביולג ןזעיגילער

 ןוא ןבעל רעגייטש ַא ןָא ,שובלמ-רוטלוק ַא ןָא ןעיידעג וצ ןסנַאש עּפ

 .וויזַאא ןטכַארט

 עטכע ַײס זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג עיזוליא יד זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ

 "קַארּפ ןוא טקידײטרַאֿפ קרַאטש ןבָאה ,ןדִיי ןוא ןדיי-טינ ,ןלַארעביל

 "ווילק יד טָאה ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ,עיצַאלימיסַא טריציט

 ןעמונעגנָא 1885 ןיא סעגָאגַאניס-םערָאֿפער ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעדנעל

 :עיצולָאזער עטמירַאב יד

 -ילער ַא יו רָאנ קלָאֿפ ַא רַאֿפ טשינ רעמ ךיז ןטכַארטַאב רימ

 "ער עוויסערגָארּפ ַא ?םזיַאדושזד; ןיא ןעעז רימ ;טֿפַאשנײמעג עזעיג

 -סָאק יד טָא ."םזילַאנָאיצַאר ןקידנעטשלוֿפ וצ טבערטש סָאװ עיגיל

 ןשיוצ טײרּפשרַאֿפ לענש ךיוא ךיז טָאה גנולעטשנַײא עשיטילָאּפָאמ

 שיטסילַאיצָאס רעד ןיא רעדנוזַאב ,ןטנַארגימיא עשעּפָארײא-חרזמ

 ,גגוגעװַאב-רעטעברַא רעטריטנעירָא
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 -ימָאק-שרָאֿפ ַא ךרוד 1973 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טנעמוקָאד ַא ןיא

 -סעֿפ עקילָאמַא יד --- ?טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא; םעד ןוֿפ עיס

 זַא ,טסעֿפ םירבחמ יד ןלעטש --- עקירעמַא ןיא עיצַאלימיסַא ןוֿפ גנוט

 ןצנַאג ןיא טָאה ?גנוטלַאשכַײלג-רוטלוק, ןוֿפ גנַאגוצ רעקיזָאד רעד

 ןוֿפ עיגילער ןלײטּפָא טשינ ןעמ ןעק ןדִיי יײב םערָאװ ,טריטָארקנַאב

 ךשמה םעד רַאֿפ יאנת רעטגנידַאבמוא ןַא ךיוא זיא עטצעל יד .רוטלוק

 רַאֿפ זַײרּפ ןרעַײט ַא טנַײה ןלָאצ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ,המואה

 יד ןעגנערבוצמוא טליצעג טָאה סָאװ ,ּפָאטצלעמש ןוֿפ עמגָאד רעייז

 רעד ןוֿפ ןעמער יד ןיא ייז ןזײלוצֿפױא ןוא ןטרעוו-רוטלוק ערדעדנוזַאב
 ,רוטלוק רעשיסקַאז-שילגנע

 -רע רעד .עיצידַארט רעדנַא ןַא רָאג טרּפ םעד ןיא טָאה עדַאנַאק

 ,עירָאל רעס ,רעטסינימ-רעימערּפ רעלַארעדעֿפ רעשיזײצנַארֿפ רעטש

 -ַאק ַא ןיא שזָארטיװ ַא וצ דנַאל סָאד ןכילגרַאֿפ 1912 ןיא ךָאנ טָאה

 ,ןלייט ןוא ןרילָאק םינימהילּכ ןוֿפ טײטשַאב רע םגה סָאװ ,לַארדעט

 עקַאט דנַאל סָאד טרעוו טֿפָא רעייז ,טײקצנַאג ַא רָאֿפ ךָאד רע טלעטש

 ,קִיַאזָאמ ַא יו טנכיײצַאב רַאֿפרעד

 ןטנַארגימיא ןסַאמ עסיורג ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 -יינ יד וצ טרילעּפַא ןרָאטסינימ ןבָאה ,עדַאנַאק ןיא ןעמוקעג ןענַײז

 ,ןעלצרָאװ-רוטלוק ענעגייא ערעייז ןסעגרַאֿפ טשינ ןלָאז יז ,ענעמוקעג

 ייז ןגעלֿפ -- ןֿפוא ַאזַא ףיוא רָאנ ,וװ"זַאא םיגהנמ ,תונושל ערעייז

 ,דנַאל ןוֿפ רוטלוק יד ןרעכַײרַאב ןענעק רעדַאנַאקזַײנ ןלעוו --- ןהנעט

 ןכָארטשעגרעטנוא קרַאטש טֿפָא טגעלֿפ עיצַאטנעירָא עקיזָאד יד םגה
 .עזַאב עשידירוי ןייק טַאהעג טשינ רעבָא יז טָאה ,ןרעוו

 טייקטיירג ריא טרימַאלקָארּפ 1970 ךָאנ טָאה גנוריגער-ָאדורט יד

 -יֿפ שממ לעוּפב עקַאט טרעַײנ ,ףליה עשילַארָאמ ןבעג וצ רָאנ טשינ

 טימ .עדַאנַאק ןיא ןרוטלוק עשינטע יײלרעלּכ ןקרַאטש ןֿפלעה לעיצנַאנ

 םוירעטסינימ רעלעיצעּפס א ןרָאװעג טלעטשעגנַײא זיא טַײצ רעד

 טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריֿפ סָאװ ,?םזילַארולּפ-רוטלוק, רַאֿפ

 עציטש ןעמוקַאב סעיצָאזינַאגרָא עשינטע ענעדײשרַאֿפ ,דנַאל ןרעביא
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 -יֿפָא ןיוש טציא ךיז טָאה רקיע רעד ןוא ןטקעיָארּפ עטריטּפעצקַא רַאֿפ

 וצ טרעַײנ ,ןרירעלָאט וצ רָאנ טשינ ,ּפיצנירּפ םעד ןעמונעגנָא עיצ

 רַאֿפ ןגרָאז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןוֿפ וויטַאיציניא יד ןקרַאטש

 טײטשרַאֿפ ,ןרעוו ערעדנַא ןשיווצ .,עיצַאקיֿפיטנעדיא-רוטלוק רעייז

 .טציטשעג סעיצַאזינַאגרָא עשידַיי ךיוא ,ךיז

 יד רעבָא זומ ,ףליה עלעיצנַאניֿפ יד ןַײז טינ לָאז סע קיטכיוװ יו

 -ילָאּפ"רוטלוק רעוויטיזָאּפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוטַײדַאב עשילַארָאמ

 .עטריסערעטניארַאֿפ עלַא רַאֿפ הכרב ַא ןַײז קיט

 ,לָאמ ַא טשינ טעָארד יצ ,עגַארֿפ יד ךס ַא ַײב ךיז טלעטש סע

 -ניימעג עשינטע לָאצ רעסיורג ַאזַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,הכולמ ַא זַא

 ןטסעב ןיא ,רעדָא םערוט-לבב ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ לָאז ,סעד

 ןוֿפ סרענגעק יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ?סָאטעג ענעסָאלשענּפָא ןיא ,לָאֿפ

 רעבָא .ץנעװקעסנָאק ַאזַא טימ עקַאט ןעשַארטס םזילַארולּפ-רוטלוק

 טקנוּפ זיא טײקנדײשרַאֿפ-רוטלוק ןוֿפ ףירגַאב רענענַאטשרַאֿפ טוג ַא

 -טנורג יד זומ עיצַאלימיסַא טָאטשנַא ,עיצַאלָאזיא ןוֿפ עטרעקרַאֿפ סָאד

 -ָאמָאקַא ןימרעט םעד טימ ןָא-ןֿפור ןגָאלָאיצָאס סָאװ ,סָאד ןרעוו החנה

 עלַאמיסקַאמ יד ןכלעוו ַײב ,סעצָארּפ-רוטלוק ַאזַא ,טניימ סָאד ,עיצַאד

 ץרא-ךרד טימ עינָאמרַאה ןיא זיא רוטלוק רענעגייא רעד רַאֿפ גרָאז

 רוטלוקדנַאל רעקידנרינימָאד רעד וצ גנויצַאב רעוװיטקורטסנָאק ןוא

 ןובשח ןֿפיוא ןַײז ףרַאד ענייא טשינ .ןרוטלוק עשינטע ערעדנַא ןוא
 ןוא ןצנַאגרעד ךיז ןזומ עדייב ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,רערעדנַא רעד ןוֿפ

 ,רענעגייא ןַײז ןיא דיחי ןוֿפ ךיז ןבעלסיוא עלוֿפ סָאד ןכַאמ ךעלגעמ

 -ַאק ןיא ייווצ) עלעיציֿפָא וליֿפַא רעדָא רעלעיציֿפָא רעד ןיא ךיוא יו

 .ןרוטלוק (עשיזיײצנַארֿפ ןוא עשילגנע יד -- עדַאנ

 ייז ?ןַײז גהונ ךיז ןדִיי ןלָאז ױזַא יו :ןהנעט סרעקיטּפעקס ןלעוו

 רעייז ,שיערבעה ןוא שידִיי ןיא ,ןכַארּפשדנַאל יד ןיא ץוח ךָאד ןֿפַאש

 -- עשיטילָאנָאמ ןייק טשינ ךָאד זיא רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ענעגייא

 .עקיכַארּפשיײװצ ַא יז זיא תוחּפה לכל

 -ןלּפ "רוטלוק ןריטּפעצקַא וצ גונעג טשינ ןדִיי רַאֿפ זיא רַאֿפרעד

 ףמַאקרוטלוק רעד .םינּפ יַּפלֹּכ ךיוא רָאנ ,ץוח יִּפלִּכ ןיולב םזילָאר
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 טשינ .,רעשינַארכַאנַא סיוכרוד ַא זיא שיערבעה ןוא שידִיי ןשיווצ

 ןוא ןכַארּפש עלַאנַאיצַאנ ייוצ ערעזדנוא זטלַאהֿפיױוא רימ ןזומ רָאנ

 סָאװ ,םעלַא וצ ץרא-ךרד טימ ןעִיצַאב ךיז ןזומ רימ רָאנ ,השורי-רוטלוק

 -ויטַאערק עקיזָאד יד לֿפױװ ףיוא ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןֿפַאש ןדִיי

 ,גנולקיװטנַא רעקיטסַײג ןַײז ןוא ןבעל שידִיי טימ תוכייש א טָאה טייק

 -ַאב רעלַארטנעצ ַא ןרעוו םזילַארולּפ-רוטלוק ןדִיי רַאֿפ ףרַאד ןּכ-לע

 .ץנעטסיסקע רעלַאנָאיצַאנ רעכעלרעניא רעזדנוא רַאֿפ ףירג

 יז .עיצַאטנעירָא ַאזַא ןרירַאלקעד וצ גונעג טשינ רעבָא זיא סע

 יד ןצַאשרעד סָאד ןוא ץנַארעלָאט .,ןבעל ןיא ןרעוװו טדנעוװעגנָא זומ

 יו שרעדנַא זיא סָאװ ,םערָאֿפ עשירעֿפעש רעדעוװטעי סָאװ ןטרעוו

 ןוויטקורטסנַאק ַא רַאֿפ יאנּת רעטגנידַאבמוא ןֵא זיא ,ענעגייא רעזדנוא

 -ָארטש-עיצַארגימע עקיזיר יד .ןבעל ןשידִיי םענרעדָאמ םוצ גנַאגוצ
 -סיוא ןוא ןטנעניטנָאק עלַא רעביא טיײרּפשרַאֿפ זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןעמ

 ןוֿפ גנוײטשטנַא יד ,ןסולֿפנַײא-רוטלוק ענעדײשרַאֿפ ףיוא טלעטשעג

 רעד ףיוא גנוקריוו ןַײז ןוא ןברוח רעסיורג רעד יו ,לארׂשי תנידמ

 יד ןטיבעג לַארטעמַאיד ןבָאה קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רוטקורטס-רוטלוק

 .קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עיציזָאּפמָאק-רוטלוק

 -קעס רעשיעּפָאריײא-חרזמ רעקידנרעק רעקיזיר רעד רעמ ָאטשינ

 טריטיװַארג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,עזַאב יד ןעוועג זיא סָאװ ,רָאט

 סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ .סעיצַאמרָאֿפ -רוטלוק עשידִיי ערענעלק ליֿפ

 ןוא גנונעקרענָא רַאֿפ ףמַאק ןיא ןטסישידִיי ןבָאה ןברוח םעד רַאֿפ

 ןוֿפ סָאמ עניילק רָאג זיב ַא ןזיװעגסױרַא +עידִיי ןוֿפ גנוקיטסעֿפרַאֿפ
 ןוֿפ ןסנַאוינ-רוטלוק ערעדנַא וצ ץנַארעלָאט ןוא שינעדנעטשרַאֿפ

 ַא יו ןרָאװעג טכַארטַאב שלַאֿפ טלָאמעד זיא שיערבעה .קלָאֿפ ןשידִיי

 טֿפָא רעד ןעגנַאגעגנָא זיא טײקנסיברַאֿפ טימ .ךַארּפש עשיגרוטיל

 טַײצ רענעי וצ ןעוועג רעווש זיא סע ,ףמַאקרוטלוק רעטמסרַאֿפ לָאמ

 (טייהרענימ עניילק ַא ןַאטעג סָאד טָאה סע יוװ) טקידײטרַאֿפ ןבָאה וצ

 -- ןדִיי יב טײקיכַארּפשיײװצ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד

 .שלערבעה ןוא שידִיי

 שידִיי .םעלבָארּפ יד טזיילעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה לרוג רעד
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 גנולעטשסיוא ןַא ןכַאמ ןופ טמולחעג טָאה ירַאגלַאק ןיא לושדץרּפ .ל .י יד

 .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ
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 עטיוט ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב לארׂשי ןיא לּכ'םדוק ןוא טֿפָא זיא

 עטנשקערַאֿפ .ךַארּפש *ענעזעוועג? ,עטױטבלַאה טגָאזעג רעסעב רעדָא

 -ַאּפ עקילָאמַא יד טקידיײטרַאֿפ תונשקע טימ ןבָאה סרעבָאהביל-שידִיי

 רעד רעטנוא ןטערטּפָא הרירב-תילב טזומעג רעבָא ,שידִיי ןוֿפ עיציז

 ןענַאװ זיב ,טייקכעלקריוו רעקירעיורט רעד ןוֿפ טסַאל רעשיגַארט

 "רַאֿפ -- עקירעמַא ןיא רעדנוזַאב --- טָאה עיצַאלימיסַא ןוֿפ לובמ רעד

 ץוחמ טָאה שיערבעה .עיצַאקיֿפיטנעדיא רעשידִיי ןוֿפ עמַארד יד טֿפיט

 ןוא שידִיי ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאֿפ טנעקעג טשינ ןֿפוא םושב לארׂשי

 "מורַא טָאה שידִיי רַאֿפ סערעטניא ןוֿפ גנובעלֿפױא עטרַאװרעדמוא ןַא

 ןיא טנגוי רעשידִיי רעקידנכוז רעד ןוֿפ לייט ןקידנסקַאװ ַא טּפַאכעג

 | .עקירעמַא

 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןסרוק-שידִיי לָאצ יד טסקַאװ רָאי ךָאנ רָאי

 ,גנַאלרַאֿפ םעד ןעמוקוצכָאנ סרערעל גונעג ָאטשינ ,ןטעטיסרעווינוא

 ןענַאטשעגֿפױא קירוצ זיא שידִיי ןוֿפ הכרעמ יד זַא ,סָאד טניימ יצ

 ,רָאנ טניימ סָאד ,ןטכַארט ױזַא ןענעק ןטסיּפָאטוא רָאנ ?םיתמה-תיחּת

 ןגָארטוצ ןענעק ןוא עקיטֿפערק רָאג זיב ןענַײז שידִיי ןוֿפ ןלַאװק יד זַא

 -נעעג יד ןיא -- רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז רעד וצ קלח ןקיגָאװ רעייז

 -ַארולּפ-רוטלוק רעקידנעלקיװטנַא -- ןעגנוגנידַאב ענרעדָאמ עטרעד

 יד ןיא ךיוא יוװ ,לארׂשי ןיא ןבעלסקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ םערָאֿפ רעל

 -בעה טשינ ךיוא רָאנ ,שיערבעה ןגעק שידִיי טשינ .,תוצוֿפּת-טּפיױה

 ,ןרוטלוקיךַארּפש ערעדנַא ןגעק טשינ וליֿפַא ןוא שידִיי ןגעק שיער

 -תושממ ַא ןטרַאװרעד רימ ןענעק ,ןדִיי יו טציא ןֿפַאש ןדִיי עכלעוו ןיא

 -סקלָאֿפ עלַאנָאיצַאנ ַא יו ץנעטסיסקע רעשידִיי ןוֿפ גנוקרַאטש עקיד

 ,טֿפַאשנײמעג

 ןרעוװ זומ טרֿפב ןבעל ןשידִיי ןיא ןוא ללכב םזילַארולּפ-רוטלוק

 סעיצַאריּפסַא-רוטלוק ערעזדנוא רַאֿפ ּפיצנירּפ רעלַאטנעמַאדנוֿפ א

 -ייזנגעק טימ טרָאּפעג םזילַארולּפ-רוטלוק .ןבעל ןדִיי ּוװ םוטעמוא

 -עד-רוטלוק רעלוֿפ ןוֿפ ןעמער יד ןיא עיצַאדָאמָאקַא-רוטלוק רעקיט

 -ֿפיוא-גָאלש עטסקיטכיוו עמַאס יד ןוֿפ ענייא ןרעוו ףרַאד עיטַארקָאמ

 ,רוטקורטס רעשיצוֿפּת ןוא רעשיכולמ ןַײז ןיא קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןבָאג
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 ןמש :

 ןדיי ןופ גנויצַאב יד ןוא ?יוג , ןעמָאנ רעד
 ןטסירק ןוא ןדייה וצ

 "רוטַארעטיל רעשינבר ןוא דומלת ,ךנת ןטיול ,ןדמערפ םוצ גנויצַאב יד; ךוב ןופ

 טרָאװ סָאד זַא ,טכַארטעגסיױא ןבָאה םינימה לּכמ ןטימעסיטנַא יד

 טרעוו סָאװ ,יוג זַא ,ןטּפױהַאב ייז ,טרָאװלדיז ךעלקערש ַא זיא יוג

 ;טניימ ,רוטַארעטיל רעטלַא רעודנוא ןיא טנָאמרעד לָאמ ליֿפ ױזַא

 ;?עניירמוא; רעקלעֿפ ערעדנַא יד ןֿפור ןדִיי זַא ;?אמט; ,רעניירמוא

 ךיז קידנטלַאה ,עירָאעט-ןסָאר רעד ןוֿפ סרעֿפַאש יד ןענַײז ןדִיי זַא

 גנוניימ יד ּפָאיטדנעװ : סוינעזעג .?עסַאר עניירק עקיצנייא יד רַאֿפ

 זַא ,גנוניימ רעד טימ זיא רע ךיוא רעבָא ,"ןיירמוא; טניימ י"יוג; זַא

 טצינעג טרעוו יוג טרָאװ סָאד זַא ,טלַאה רע .טרָאװלדיז ַא זיא יוג

 קוסּפ םעד רע טגנערב זַײװַאב ַא רַאֿפ .םייח-ילעב ערעדנַא ףיוא ךיוא

 ליוו רע ןוא (ו ,א לאוי) *רּפסמ ןיאו םוצע יצרַא לע הלע יוג יּכ;

 טדער סע ןכלעוו ןוֿפ ,קירעשייה רעד זיא טרָאד ?יוג? רעד זַא ,ןענרעל

 םעד זַײװַאב ַא רַאֿפ ךיוא טגנערב רע .קוסּפ ןקידרעירֿפ ַא ןיא ךיז

 והירתֿפכב דֿפק םג תאק םג ,יוג תיח לכ םירדע הכותב וצברו; קוסּפ

 ,(ד"י ,ב הינֿפצ) ...ונילי

 עקיזָאד יד ךיוא ּפָא'טדנעוו םולש שיא ריאמ 'ר רעשרָאֿפ רעד

 םיאיֿבנ יד זַא ןוא ,עיצַאנ ,קלָאֿפ טניימ יוג זַא ,טזַײװַאב ןוא גנוניימ

 ,לשמ ַא טימ יוװ טרָאװ םעד טימ טצינַאב ךיז ןבָאה ,הינֿפצ ןוא לאוי

 שיערבעה ןיא טניימ סָאװ הוק-הוג זיא טרָאװ םעד ןוֿפ שרוש רעד

 -ײארַאֿפ ןוא טלמַאזרַאֿפ עּפורג ַא ,םוקנעמַאזוצ ,גנולמַאזנַײא ,ץוביק

 ןכָאנ ,עקימורַא יד ןוֿפ ןטײקשרעדנַא טימ סיוא ךיז טנכַײצ סָאװ טקינ

 רעטסערג רעד זיא (1842--1786) סוינעזעג םלעהליו ךירדירפ ךירנייה 1
 -וערבעה קרעװ ןַײז .ןכַארּפש-חרזמ ןוא שלעמרעה ,ךנת ןופ טסירק רעטנרעלעג
 ,קרעװ-קיטאמַארג עטסטמיוַאב יד ןופ זיא קיטַאמַארג עש



 שידַאנַאק 216

 זייױק ַא ,ןכב ,טַײטַאב ,יוג טרָאװ סָאד .גנוריֿפֿפױא רעדָא ןעזסיוא

 -עדינ ןוֿפ רעדָא עיטַארקָאטסירַא רעטסכעה ןוֿפ ןַײז ןעק רע ,ןשטנעמ

 ,טשינ סיוועג סלַאֿפנדעי סע זיא טרָאװלדיז ןייק -- ? םַאטשּפָא ןקיר

 לא 'ד רמאיו,ק ןשטַײט טגעלֿפ דמלמ רעד יװ ,ךָאד ןעקנעדעג רימ

 סיורג ַא רַאֿפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא -- ?לודג יוגל ךׂשעאו ..,םהרֿבַא
 לעוו ךיא; ...םיוגל התיהו ...התוא יתכרבוק ;('ב ,בי תיששארב) קלָאֿפ

 ,זי טרָאד) ןעמוקסױרַא ריא ןוֿפ ןלעוװ רעקלעֿפ ןוא ןשטנעב (ןהרׂש) יז

 סיורג ַא ןרעו טעװ םהרֿבַא ןוא לודג יוגל היהי ויה םהרֿבַאו ;(ז"ט

 עריא ןגעוו ןגערֿפ ןעמוקעג זיא הקֿבר ןעוו .(ח"י ,חי טרָאד) קלָאֿפ

 הל 'ד רמאיו; :הרוּת יד טלייצרעד ,"וצצורתיוק םעד ןגעוװ ,ןקיטייוו

 ייוצ ןוא בַײל ןַײד ןיא ןענַײז רעקלעֿפ ייווצ ..?"ךנטבב םיוג ינש

 ,(ג"כ ,הכ תיסשארב) ןדיישעצ דייוועגניא ןַײד ןוֿפ ךיז ןלעװ רעקלעֿפ

 ;סָאד טריטנעמָאק (א"ע ,א"י הרז הדוֿבע ;בייצ ,זנ תוכרב) דומלת רעד

 ייוצ ,ה"ד ,(ןדוי ייווצ טימ) םייג רָאנ ,םיוג ןענעייל טשינ טסלָאז;

 רַאֿפ ,יבר ןוא סונינוטנַא טניימעג ,(םיאג-םייג :טרָאװליּפש) עסיורג

 ייס ,רעמוז ילס ,שיט רעייז ןוֿפ ּפָארַא טשינ לָאמ ןייק זיא'ס עכלעוו
 ,5 ןיירכ ןייק טשינ ןוא ךעטער ןייק טשינ ,רעטניוו

 ,םיא וצ ןזיװַאב טָאג ךיז טָאה ,ןענֿבל טזָאלרַאֿפ טָאה ֿבקעי ןעוו

 זיוה סרעטָאֿפ םוצ רעקמוא ןַײז טקיטומרעד ןוא טקרַאטשעג םיא טָאה

 "ךממ 'יהי םיוג להקו יוג ,הברו הרּפ ,ידש לא ינַא; :טגָאזעג םיא ןוא

 זַא טוַײװַאב ,יוג ךרע ,257 ,'ג לארשי רצוא ןיא ןייטשנעזַײא דוד-הדוהי 2
 רעד ןַײז לָאז סָאד ,רעפרעק טניימ ףוג ןוא ,(ָאיװג) היוג ןופ טמוק טרָאװ סָאד
 ךנת ןיא םיקוסּפ יד ךָאנ .'ד ,כ תישארב) "גרהת קידצ םג יוגה, ןופ שטַײט
 ,ץקצַאנ ,קלָאפ טניימ יוג זַא ,סיוא רעבָא טעז

 זַא ,ןעמ טעז םישרדמ ןוא דומלת ןיא םירמַאמ ערעדנא ךס א ןופ ךיוא
 ןַײמ .ןושע ןופ עקימַאטשּפָא רַאפ רעמיור יד טנכערעג ןבָאה דומלתה-ימכח יד
 -ביו א םעה ןגעװ טָאה ,לייז טרַאבױרג ביל-הדוהי יר ןואג רעטמירַאב רעד ,יבר
 :עטשַאב סָאװ ,165--159 'וז ,רמוא עיבי רפס ןַײז ןיא רמאמ ןקידנרעלַאב קיט
 יד וצ ןּפָאלטנַא ןיא ,ןוז סושע ,סע טסייה ,זפילא .גנוניימ עקיזָאד יד טקיט
 ,רענַײטַאל-רעמיור יד ןעמוקעגסורַא ןענַײז סע עכלעװ ןופ ,םיתיכ
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 ןרעוו לָאז רעקלעֿפ ןוֿפ למעזעג ַא ןוא קלָאֿפ ַא -- (א"י ,הל תיזעארב)

 טניימעג זיא קלָאֿפ זַא ,ףיורעד שטַײט (1105--1040) יישר ,ריד ןוֿפ

 ןוא ןריובעג ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,ןימינב ןרָאװעג

 ןוֿפ לָאצ ןיא ןַײרַא ןענַײז סָאװ ,השנמ ןוא םירֿפא ףיוא טייג םיוג להק

 .רעדניק סֿבקעי יװ ךַײלג ,םיטֿבש ףלעווצ יד

 ,('י ,טי תומש) "שודק יוג. ןֿפורעג הרוּת-ןּתמ ַײב ןרעוו ןדִיי יד

 -ַאב ונבר השמ ןוֿפ ייז ןרעוו םירֿבד רֿפס ןיא ןוא ,קלָאֿפ קילײה ַא

 ,('ח-יו ,ד םירֿבד) "הזה לודגה יוגה ןוֿבנו םכח םע;ק יו טלטיט

 זיולב טשינ טצינעג יוג טרָאװ סָאד טרעװ םיאיֿבנ יד ַײב ךיוא

 ,טָאג וצ הליֿפּת ןַײז ןיא .ןדִיי ףיוא ךיוא רָאנ ,רעקלעֿפ ערעדנַא ףיוא

 ,ךלמה דוד סיוא ךיז טקירד ,עיטסַאניד ַא טרעכיזרַאֿפ םיא טָאה סָאװ

 ,'ז ,ב לאומשש) *ץרָאב דחא יוג לארׂשי ךמעּכ ימו; ,ןדִיי יד קידנביול

 טשינ טרזחעגרעביא לָאמ עקילייצמוא ןרעוו ןקורדסיוא עכלעזַא .(ג"כ

 ,םיאיֿבנ ערעדנַא יד יב ךיוא רָאנ ,"?לארׂשי תורימז םיענ; םַײב זיולב

 לָאז סע זַא ,"יוג, םָאידיא ןגעוו ןַײז טשינ דייר ןייק רעבירעד ןעק סע

 ,טרָאװלדיז ַא יו ןרעוו טכַארטַאב לָאז

 םעד לָאמ ַא ןעמ טניֿפעג עכָאּפע רעשילביב רעד ךָאנ טשרע

 ַא ,"היוג לע אבש יוג; יװ ,רעקלעֿפ ערעדנַא ףיוא יוג ןוֿפ קורדסיוא

 ןיא ןעניֿפעג רימ .+ ןדִיי-טינ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ דִיי-טינ

 ערעדנַא ןוֿפ ןשטנעמ רַאֿפ ןיממע טרָאװ סָאד ױג טָאטשנַא דומלּת

 ךָאד ןבָאה ,ןטכעלש םוצ טניימעג טשינ ךָאד זיא סָאד ןוא ,רעקלעֿפ

 ,(380115 רעקלעֿפ ערעדנַא ןוֿפ ןשטנעמ ןֿפורעג רעמיור יד ךיוא

 קלָאֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ ,"סנעג, רעדנַא ןַא ןוֿפ עקימַאטשּפָא טניימ סָאװ

 טינ רעכיז ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןטסירק עקיטנַײה ךָאד ךיז ןֿפור ױזַא ןוא

 -עג ןבָאה רעמיור יד יו טקנוּפ .ןדייה עשימיור יד ןוֿפ רעקירעדינ

 ןשטנעמ רַאֿפ ךיורבעג ןכעלצעזעג ןוא ןליוויצ ןיא טרָאװ סָאד טצינ

 רַאֿפ יוג טרָאװ סָאד טצינעג ןדִיי ןבָאה ױזַא ,קלָאֿפ ןרעדנַא ןַא ןוֿפ

 ,.דפ ,תומבי ימלשורי+
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 ןוֿפ טשינ ןטלַאה סָאװ ,קלָאֿפ ןשידִיי םוצ טשינ ןרעהעג סָאט ,עכלעזַא

 ,הנומא רעשידַיי רעד

 טרָאװ סָאד ןצינ ןבױהעגנָא שידִיי ןיא ןעמ טָאה סנטצעל טשרע

 טסייוו ,טשינ טנרעל סָאװ ,קַאטסָארּפ ַא ,רוב ַא זיא סָאװ דַיי ַא רַאֿפ יוג

 טשינ רעכיז ךָאד זיא סָאד רעבָא ,לג"דא גהנמ ןשידַיי ןייק ןוֿפ טשינ

 רע זַא ,ארמג טַאלב ןייק טשינ ןעק רע זַא ,דִיי-טינ ַא רַאֿפ לוזליז ןייק

 ןרַאק ףסוי 'ר ןוֿפ טשינ סייוו רע זַא ,ךורע ןהלווש טנרעלעג טשינ טָאה

 ..יא"מר רעדָא

 ינׂשע אלש םוי לכב ךרֿבל םדָא ֿבייח; :טגָאזעג טרעוו דומלּת ןיא

 טקנוּפ ,דִיי-טינ םענוֿפ ןקזוח וצ טניימעג טשינ רעכיז זיא סָאד .? *יוג

 -רעד ןוא ןעמעשרַאֿפ וצ טשינ טניימ "השיא ינׂשע אלש; הכרב יד יו

 ןטכַא ,רעַײט ןטלַאה ןַאמ ַא ףרַאד דומלּת ןכָאנ ,ױרֿפ יד ןקירעדינ

 ַא ,דִיי ַא ןַײז רַאֿפ קנַאד ַא זיולב זיא הכרב יד .,ױרֿפ ןַײז ןביל ןוא

 ֿביוחמ טשינ זיא ױרֿפ ַא תעב ,תווצמ ךס ַא ףיוא ֿביוחמ זיא סָאװ ןַאמ

 ,תווצמ עסיוועג ןָאט וצ

 ןוא םיגהנמ עשידִיי ,םירֿפס ןיא ךיז ןעלבירג סָאװ ,ןטימעסיטנַא

 חסּפ טגָאזעג טרעו סָאװ הליֿפּת רעד ףיוא ּפָא ךיז ןלעטש ,עיגרוטיל

 רשא תוכלממ לעו ,ךועדי אל רשא םיוגה לא ךתמח ךוֿפש; :רדס םַײב

 היזמרי ןוֿפ ;ה"כ ,טס ;זײו ,טע :םיליהת ןוֿפ םיקוסּפ ,"וארק אל ךמשב

 טשינ טרעוו הליֿפּת עקיזָאד יד .(ו"ס ,ג הכיא) תוניק ןוֿפ ןוא ה"כ ,וכ

 ןוא םיגהנמ ןוֿפ םירֿפס ןיא ךיז טניֿפעג יז .דומלּת ןיא טנָאמרעד

 ןיא ,עכָאּפע-םינואג רעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,םיניד

 ,םירוטה-לעב ֿבקעי 'ר דימלּת ,דוד ןב דוד וניבר) םהדדוֿבַא רֿפס

 ןיא ןענוֿפעג גהנמ םעד טָאה סָאװ ("הריציל 'ק א"ה תנשב ורֿפס ֿבתכ;

 ןימי ;ן"פ תוכרב אתפסות ;א"ה ,טפ תוכרב ימלשורי ;ב"צ ,גמ תוחנמ 5

 ,הכרב ַא טכאמעג גָאט ןדעי טָאה רעכלעװ ,סעטַארקַאס ןגעװ עז .ו"ר לאמשו
 טשינ ןוא ןַאמ א :המהב ןייק טשינ ןוא שטנעמ א ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא רע סָאװ
 ,הרישה רצוא --- ןָאסדיװאד ,ךיוא עז .רַאברַאב ןייק טשינ ןוא ךירג א ;יורפ ןייק
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 -רעד ,א"סּת ןמיס ,חס9 תוכלה ןיא ,5 א"מר רעד .ישר ןוֿפ סדרּפה רֿפס

 ןענַײז ,תישאר ,זיא ,ךנומח ךוֿפש םיקוסּפ יד ןגָאז וצ גהנמ םעד טנָאמ

 רעד ןוֿפ רבחמ רעד יו ,גנולֿפײװצרַאֿפ סיורג ןיא ןבירשעג רעטרעוו יד

 -ֿפױא ןבָאה ייז ,"ומשה והונ תאו ֿבקעי תא לכָא יכ; :רָאֿפ-טצעז הדגה

 ןיא סע טרעוו טגָאזעג ןוא ;גנוניווװ ןַײז טסיוװרַאֿפ ןוא ןֿבקעי ןסערֿפעג

 סָאװ ,"םירומש ליל; רעד ןיא ,גנוַײרֿפַאב רעזדנוא ןוֿפ טכַאנ רעד

 ענעי ןגָאז ןעוועג ןלָאז ןעד סָאװ .רֿבע ןלוֿפמור ַא ןיא זדנוא טנָאמרעד

 סעיציזיווקניא ,ןגוצציירק ןוֿפ ןטַײצ ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי

 רעד ןוֿפ טײקצרַאװש זיולב ךיז רַאֿפ ןעזעג ןוא סעֿפיַאד-ָאטיױא ןוא

 ?טכַאנ

 ןַײז הליֿפּת יד לָאז הדגה רעד ףיוא ןרַאטנעמָאק עקינייא ךָאנ

 ןוא שדקמה:-תיב םעד טכַאמעג ֿבורח ןבָאה סָאװ יד ןגעק טדנעוועג

 שריהייֿבצ 'ר .(םירשי רוא רֿפס) רעסַאװ יװ טולב רעזדנוא ןסָאגרַאֿפ

 רגיא אֿביקע 'ר ןוֿפ דימלּת רעטמירַאב רעד (1875--1804) רעשילַאק

 ףיוא שוריּפ ןַײז ןיא טבַײרש ,םזינויצ ןזעיגילער ןוֿפ רעטָאֿפ ןוא

 יד ףיוא טייג ךתמח ךוֿפש הליֿפּת יד; :(ד"ברת ,עשרַאוו) הדגה רעד

 וליֿפַא ,רעקלעֿפ עקיטנַײה יד .זיוה רעזדנוא טכַאמעג ֿבורח ןבָאה סָאװ

 ןקיצנייא:ןייא ןוֿפ ךיוא ןסייוו (ןביולג ןשינַאדעמכַאמ ןוֿפ יד) ןקרעט יד

 ןוא טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןוֿפ טשינ ,ןטליש טינ רימ ןרָאט ייז .טָאג

 /  +"ףעגנויצַאב עטכעלש ןֿפַאש וצ טשינ ידּכ טשינ ךיוא

 אנורטנֿפמאל קחצי 'ר רבחמ רעד טגָאז קחצי דחּפ רֿפס םעניא

 סע ּוװ זַא ,רוזנעצ רעד תמחמ טשינ ,קיטכירֿפױא רָאג (ז"יקת 'ה 'נ)

 טשינ זיא "םיוג; רעדָא ?יוג; טרָאװ סָאד רֿפס ןַײז ןיא ךיז טניֿפעג

 ,תוקלא תודחַא ןיא ןביילג סָאװ ,ןטסירק יד הנווּכ ןַײז ןיא ןעוועג

 שיחל ךיחג:אצוג ךתשא/ :טגָאזעג טרעװ (טנ) אעיצמ אבב) דומלת ןיא ,20 'ז
 ,דובכב ןטלַאה יז ןוא יורפ ןַײז טימ ןטָארַאב ךיז לָאז ןַאמ רעד זַא ,"הל

 ןופ רבח ,םיקסוּפה-ילורג יד ןופ רענייא ,עקַארק ןופ סילרסיא השמ יר ?
 ,םיא ךָאנ ןעמ טנקסּפ םוטנדִיי ןשיזנכשא ןופ רעדנעל יד ןיא ,ןילבול ,ל"שרהמ

 ,(1573) ג"לש'ה רמועב ג"ל רָאי קיצעביז ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע
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 ןטּפשמ וצ ןטכירעג ןבָאה ,טלעוװ יד ןֿפַאשַאב טָאה טָאג ןַא ןביילג

 קילג רעייז רַאֿפ --- סנכערברַאֿפ ערעדנַא ןוא הלזג ,הֿבנג ,דרָאמ רַאֿפ

 ,רעזדנוא זיא קילג רעייז לַײװ ,ןטעב וצ ֿבױחמ רימ ןענַײז םולש ןוא

 ,ןַײזליווװ רעייז ןוֿפ ןסינעג ןוא ייז טימ ןבעל רימ

 ,ףסוי אֿביקע ןוֿפ (185---183 'זז ,ינש קלח) ירֿבעה ֿבל רֿפס םעניא

 רָאי ןוֿפ) ןיד-קספ ַא טכַארבעג טרעוו ,דימלּת ַא סרֿפוס םתח םעד
 -רָאֿפער עקיטלָאמעד יד ןטָאברַאֿפ וצ ,םינבר עשירעגנוא ןוֿפ (ו"כרת

 המיב יד ןכַאמ ןגעוו ,דנַאל ןוֿפ ךַאוּפש רעד ןיא ןענעשרד יװ ,ןעמ

 -נע עכלעזַא ךָאנ ןוא ןרָאכ יד ןגעוו ,שדוק-ןורָא םַײב תסנכה:-תיב ןיא

 ןעמונעג ךיז ןבָאה םינבר ענרעדָאמ עסיוועג סָאװ ,ןעמרָאֿפער עכעל

 -יבינע יד רעסיוא זַא ,ןבעגעגוצ טרעוו ?קס9פ; ןוֿפ ףוס םוצ .ןריֿפנַײא

 קידוֿבכב ךיוה ןטלַאה וצ דומלת ןוא ךנת ןיא טנרָאװעג ןדִיי ןענַײז תד

 ירצמ בעּתּת אל :טגָאז הרוּת יד; ןבעל רימ עכלעוו טימ ,רעקלעֿפ יד

 וד ןכלעוו ןוֿפ ,בורג םעניא :ןגָאז ל"זח יד ןוא ,וצרַאב תייה רג יּכ

 ביוא .ץומש ןייק ןֿפרַאװנַײרַא טשינ וטסלָאז ,רעסַאװ ןעקנורטעג טסָאה

 וד זַא ,הרוּת יד טגָאז ...טקינַײּפעג ליֿפ ױזַא זדנוא ןבָאה סָאװ ,םירצמ יד

 זַא ,טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא ,ירצמ ןייק ןקירעדינרעד טשינ וטסלָאז

 ןַײז טשינ ךָאד רָאט'מ ןוא ..,ןעניוװ רימ עכלעוו ןשיװצ ,רעקלעֿפ יד

 ,ג*י זי ילשמ ןיא טגָאועג טרעוו'ס ןעמעוו ףיוא ,הֿבוט ױֿפּכ ןייק

 זיולב רָאנ טשינ ."ותיבמ הער שומת אל ,הֿבוט תחֹּת הער ֿבישמ;

 ןייש רימ ןעלדנַאהַאב יוג םעד ךיוא ,ףיוא ןייש ױזַא רימ ןעמענ רג ַא

 בעתת אל (ח ,גכ ,םירֿבד) אוה דיחָא יכ ,ימדא בעתת אל :ךעלרע ןוא

 ,ימודא ןַא ןקידרעװמוארַאֿפ טשינ טסלָאז .וצרַאב תייה רג יּכ ירצמ

 ירצמ ַא ןקידרעװמוארַאֿפ טשינ טסלָאז ;רעדורב ןַײד זיא רע םערָאװ

 קידניז ַא וליֿפַא ,דנַאל ןַײז ןיא רעדמערֿפ ַא ןעוועג טסיב וד םערָאװ

 טשינ ןרעוו ,ןעוועג סע ןענַײז םירצמ יד יװ ,קלָאֿפ ןיימעג ַא ,קלָאֿפ

 עשילַארָאמ ןוא דניז ערעייז ;לַאנָאיצַאנ רעדָא ךעלסַאר טמַאדרַאֿפ

 .טֿפָארטשעג ןוא טמַאדרַאֿפ ןרעוו גנוקירעדינרעד
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 ;טבַײרש ,םירצמ יד ןגעוו קידנדייר ,(1204--1125) םייבמר רעד
 רעטעּפש זדנוא ןבָאה םירצמ יד סָאװ ,ץלַא טסּוװַאב ןיוש זיא סע;
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןעקנעדעג רימ ןֿפרַאד ןגעוו טסעד ןוֿפ ,ןָאטעג סטכעלש
 , "רעלרֿפ זדנוא רַאֿפ ןָאטעג

 ֿברקמ רעייז זַא ,* ארמג רעד ןיא טגָאזעג טרעוו םירצמ יד ןגעוו

 אל; -- ןצונ ענעגייא ערעייז רַאֿפ ןעוועג ןָא גנַאֿפנָא ןוֿפ זיא ןדַיי יד ןַײז

 זדנוא טגָאז ,ןגעוו טסעד ןוֿפ ..."ןמצע ךרוצל אלא לארׂשי תא וברק |

 הנּתמ ַא סרעייז ןעמענ ןעמ טעוװ ןטַײצ סחישמ ןיא זַא ,?ארמג יד

 הדיתע? :םיטֿבש יד וצ טײקכעלדנַײרֿפטסַאג רעייז ןצַאשּפָא טעוו'מ ןוא

 אינסכַא ,םהמ לבק ,חישמל ה"בקה ל"א ...חישמל ןרוד איבתש םירצמ

 ."םירצמב ינבל וׂשע

 ןוא הדוהיב עדונ ןוֿפ רבחמ ,ָאדנַאל לאקזחי 'ר ֿבר רעגַארּפ רעד

 גערוד רֿפס ןַײז וצ רבחמה תולצנתה ןיא טבַײרש םירֿפס ערעדנַא

 ריהזמ ינאש ,יתייה רשא תומוקמה לכב םס רּפסנו עדונ רֿבּכ; :ןויצל

 רשא תומואה דוֿבכב דאמ רהזנ תויהל ,םיברכ תושרדה בורב חיכומו

 לע דימת ריהזמ יִנַא םגו ...הנידמה םולש לע ללּפתהלו ...ונינמזב

 הֿבינגו הליזג רוסיאב ללּכ קוליח ןיא יכ עידומו ,הֿבינגה לעו לזגה

 *.ירכנ לש ןוממ ןיבו ידוהי לש ןוממ ןיב

 תֿבוטל טנרָאװעג גנערטש לארׂשי-ילודג עקילייצמוא ןבָאה ױזַא

 -טסבלעז ַא ןרָאװעג זיא סע זַא ,דָיי-טינ םוצ גנוָיצַאב רעשיטע רעד
 ,דנַאל ןוֿפ ןכש םוצ גנומענַאב עטוג יד טײקכעלדנעטשרַאֿפ

 ןעמענוצֿפױא טיירג זיא טנַאה סטָאג זַא ,טנרעל קיטע עשידִיי יד

 ךָאד זיא טָאג לַײװ ,טלעוו רעד ףיוא ןרָאװעג ןֿפַאשַאב ןענַײז סָאװ עלַא

 | ,1פ טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ טָאג רעד ,טָאג סנעמעלַא

 .ב"מ יג קלח ,םיכובנ הרומ ?
 ,ב"ע ,גס תוכרב 5

 .ב"ע ,חיק םיחסּפ ?

 רשא לכ לבקל ,םלועה יאב לכל הטושּפ ונימיא :הבר תור ןוא ירפס :ע7

 ."לארשי םִעצ לע אלא ימש יתדחי אלו םלועה יאב לכל יִכֹנֹא םיהלא ,,וּפַאב המשנ
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 ,עטצעל עמַאס יד רָאג זיב עטשרע יד ןוֿפ ,תוליֿפּת ערעזדנוא ןיא

 ךיׂשעמ לּכ לע -- ךדחּפ ןּת ןכבוק :טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ רימ ןטעב

 -- ךשמב וארקי רׂשב ינב לכו -- וּתרצי הֹּתַא יּכ ריצי ?כ ןיֿביו --

 לּכ רמאיו --- תחא הדוגַא םלוּכ וׂשעיו -- ?ֿבּת יֿבשוי לּכ ועדיו וריּכי

 ןלָאז רעקלעֿפ עלַא זַא ,ןטעב רימ ,,,11 *ךלמ --- 'ה וּפַאב המשנ רשַא

 . ,טייקיטכערעג ןוא טּפשמ ןוֿפ ךיוה םוצ ןרעוו ןביוהרעד

 טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ךָאד טנרעל הרוּת יד
 טשינ רָאט "רַאוּת תֿפי; ענעגנַאֿפעג יד .טייקיטכערעג ןוא רשוי טימ
 ןעמ ןומ ,טָאטש ַא ןעמעננַײא טייג'מ רעדייא ,1? ןרעוו טֿפױקרַאֿפ
 רַאֿפ ןטעבעג טָאה וניֿבָא םהרֿבַא ,1 םולש רַאֿפ ןרילעּפַא רעִירֿפ

 סָאװ רַאֿפ יולו ןועמש ףיוא זייב ןעוועג זיא וניֿבָא ֿבקעי ןוא 12 םודס
 ,15 םכש טָאטש ןוֿפ ןשטנעמ יד טעגרהעגסיוא ןבָאה ייז

 ןטשרע ןוֿפ תיבה-תּכונח םעד טעװַארּפעג טָאה המלש גינעק ןעוו

 יד ךיוא טַאהעג ןעניז ןיא הליֿפּת ןַײז ןיא רע טָאה ,שדקמה:תיב

 טרעהעג ןלָאז רעקלעֿפ ערעדנַא ןוֿפ תוליֿפּת יד ךיוא זַא ,עדמערֿפ

 הזה תיבה לא ללּפתהו אבו ...הקוחר ץראמ ...ירכנה לא םגוק :ןרעוו

 ,*15 !םימשה עמשּת הֹּתַא --

 ,רופיכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןופ תוליפתיי

 ,ך"י ,אכ םירבד 2

 ,י ,פ םירבד 5

 ב"יל-ג"כ ,חי ,תישארב 4

 . 7 ,טמ ;יל ,דל טרָאד *

 ישמ-א"מ ,'ח ,יא םיכלמ 16
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 שטיווָאניבַאר לארשי

 ןזיוצנארפ רעדַאנַאק יד ייב סעידָאלעמ עכעלנע
 * ןדיי ייב גנַאזעג ןלענַאיצידַארט ןוא

 -ביל ליֿפ ױזַא טימ לָאז סָאװ ,קלָאֿפ ַא ךָאנ ָאטשינ ,ךיז טכוד

 טימ לַאֿפ רעד זיא סע יוװ ,רעדילסקלָאֿפ ענַײז וצ ןעֶיצַאב ךיז טֿפַאש

 סעּפע ייז ַײב זיא *רעליּפָאּפ ןָאסנַאד; סָאד .ןזױצנַארֿפ רעדַאנַאק יד

 ןלַאנָאיצַאנ ןקיטרַאנגייא רעייז ןוֿפ ןטסמיטניא ןטימ ןָאט וצ טָאה סָאװ

 ןעק רע ביוא ,"ןעידַאנַאק, ןסייה טשינ טושּפ ןעק רענייא ןוא ןבעל

 ערעלוּפָאּפ עכלעזַא ןעגניז טמענ'מ ןעוו ,רָאכ םעניא ןלַאֿפנַײרַא טשינ

 "ןעידַאנַאק ַאל וויווק ,"ןעטנָאֿפ רעלק ַאל ַא; ,*עטעוילַא יװ רעדיל

 ."עלוב ַאמ ןָאלור ןַא רעדָא

 ןוֿפ ןעמַאטש ןזױצנַארֿפ רעדַאנַאק יד ַײב רעדיל עטסרעמ יד.

 ןיא ןיוש ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא לייט רעסיוועג ַא רָאנ ,ז ךַײרקנַארֿפ

 ןענַײז סָאװ ,סעידָאלעמ יד ןשיווצ וליֿפַא רעבָא .טלעוו רעַײנ רעד

 טימ לוֿפ ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,עדַאנַאק ןיא ןֿפַאשעג

 .ןטנעמעלע עשיַאכרַא

 ןענוֿפעג ךיא בָאה ,ןָאינַאג טסענרע ןוֿפ ךוב סָאד קידנרעטעלב

 יד יו טקנוּפ טגנילק רעריא לייט רעטשרע רעד סָאװ ,עידָאלעמ ַא

 ןטסּוװַאב ןוֿפ ךיוא ןוא "הוקּתה; רעזדנוא ןוֿפ ןטקַאט רָאּפ עטשרע

 ,"ןבעל סיז ,רעַײט ןַײמ ,קעװַא-טסרָאֿפ וד זַא ןוא,; דילסקלָאֿפ ןשידִיי

 ַא ןוֿפ בייהנָא רעד יו עקיבלעז סָאד טעמּכ זיא עקירעביא סָאד תעב

 ,1940 לַאערטנָאמ ,ןדי ַײב קיזומ ךוב ןופ *
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1030 
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 סָאד ןיא טָא ."עלעזַײה סעמַאמ ןַײמ יב , דילסקלָאֿפ ןשידִיי ןטייווצ

 ;דיל עשיזיײצנַארֿפ

 {4) .067 581 ט סוסמ ןסט + +ז עט ןסתסטא ךג}

 עט = יא יי טו רע רע טי נעט הי איראק טיפ
 4 2 3 עב 2

 וו ט יי י

 46 - 16: 16 .16, 460 .1ס} 4072 16} ןעט ק6 - תסטא קג

 עי נעמען: פרעה עטנישע יע טעגס נאנט רעב

 א טא ישא יי טא א? ר א בר טעב { א ארי =-=)

 (ז 16 גאט גם.ז 481 תט/ ןסתסטא 2{

 יד ןשיוצ טסּוװַאב ,?ָאדנָאר, רעדָא לדילצנַאט ןימ ַא זיא סָאד
 טסקעט םעד ןוֿפ טלַאהניא רעד .סרעמרַאֿפ עשידַאנַאק-שיזײצנַארֿפ
 -ַאב יד טלעֿפ זדנוא לַײװ ,גנוצעזרעביא ןיא זָאלניז טעמּכ טגנילק
 ןלעו רימ .ץנַאט םעד ןוֿפ "קינכעט; רעלעיצעּפס רעד טימ טֿפַאשטנַאק
 | :ןצעזרעביא ןווּורּפ ןגעוו טסעד ןוֿפ

 . ,רעליוװ עלעשטנעמ ,רעטוג עלעשטנעמ
 ? ןָאט וטסנָאק סָאװ
 דרצ רעד ףיוא ינק יד טימ ןליּפש וטסנָאק יצ

 .דרע ,דרע ,דרע
 .דרע רעד ףיוא ינק יד טימ

 יד רענייא טגערֿפ ,סע טגניז ןעמ תעב .ןצנַאג ןיא סע זיא סָאד

 טימ יײברעד קידנּפַאלקוצ ,רעֿפטנע םעד ןביג ןעמַאזוצ עלַא ןוא עגַארֿפ

 ךס ַא זיא לדיל עקיזָאד סָאד זַא ,ןַײז רעכיז געמ ןעמ .ליד ןֿפױא ינק יד

 גנולמַאז סנהּכ .ל .י ןוֿפ ַײס ןוא "הוקּתה; רעזדנוא ןוֿפ ַײס רעטלע

 טכוד ,ןענַײז רעדיל ייווצ עטנָאמרעד יד ּוװ ,*רעדילסקלָאֿפ עשידיא;

 ןוֿפ ןעק ןעמ ,ןטָאנ ןיא ןרָאװעג טנכײצרַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ ,ךיז

 "ויצ םוצ עידָאלעמ יד ןסַאּפוצ םַײב זַא ,ןגָאז טשינ ךיוא ןגעוו טסעד

 ןטשרע םעד טימ טצינַאב ךיז ןעמ טָאה *הוקּתח; ןעמיה ןשיטסינ



 1225 עדאנאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 סָאד ביוא וליֿפַא ,לדיל ןשיזיײצנַארֿפ ןטכַאובעג ןביוא םעד ןוֿפ לייט

 -סקלָאֿפ עשידִיי יד זַא רעדָא ;ךַײרקנַארֿפ ןיא ךיוא ןעגנוזעג טרעוו

 ןוֿפ רעדָא ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ טריטרָאּפמיא ןבָאה ןלָאז ןלױּפ ןוֿפ ןשטנעמ

 ךָאד ,רעדילסקלָאֿפ עשידִיי ערעדנוזַאב ייווצ רַאֿפ ןוויטָאמ ,עדַאנַאק

 עטשרע יד טמענ ריא ןעוו זַא ,קידרעוװקרעמ ױזַא טייקכעלנע יד זיא

 סעמַאמ ןַײמ ַײב; ןוֿפ ןוא ?קעװַא-טסרָאֿפ וד זַא; ןוֿפ ןטקַאט רָאּפ

 -עגֿפיױנוצ שיטקַאֿפ ריא טָאה ,ןעמַאזוצ ייז טריניבמָאק ןוא ,*עלעזַײה

 רעשיזיײצנַארֿפ רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןוֿפ לייט ןטסערג םעד טלעטש

 .עידָאלעמ

,41::276110. 
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 6 5םהזק) זעידיַאֿפ רעד :קוליח רעקיטכיו ןייא רעבָא ךיז טקרעמ סע

 ןיא ָאטשינ זיא *עלעזַײה סעמַאמ ןַײמ ליב; ןוֿפ וויטָאמ ןשידִיי םעד ןיא

 ַא ןוֿפ לַאװרעטניא ןַא רימ ןבָאה ָאד .טנעלַאוויווקע ןשיזײצנַארֿפ םעד

 -ָאמ רעזדנוא טיג סָאװ ,ימ ןוא ַאֿפ ןשיווצ "עדנוקעס רעטרעסערגרַאֿפ;

 -הבר הֿבהַא םענעֿפורעג ױזַא םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיֿפיצעּפס םעד וויט

 -עג ָאד זיא עידָאלעמ יד זַא ,ןגָאז ךיוא ךיז טזָאל סע םגה ,רעגייטש

 ויטָאמ רעשיזיײצנַארֿפ רעד תעב ,רָאנימ ןשינָאמרַאה ןיא טלעטש

 וליֿפַא רָאנ .רָאנימ ןכעלריטַאנ םענוֿפ רעטקַארַאכ םעד ףױא-טלַאה

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טייקכעלנע עטולָאסבַא יד קעװַא טשינ ךיוא טמענ סָאד

 .ןוויטָאמ עטכַײלג

 עכלעזַא ןכַאמ ךיז ןענעק סע ױזַא יוװ ,יונעג ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ

 ןבָאה עכלעוו ,רעקלעֿפ ייווצ ןוֿפ סעידָאלעמ-קלָאֿפ יד ןיא ןטייקכעלנע
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 ןטלעװ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טבעלעג קירוצ גנַאל טשינ זיב טשרע

 -ַאט רעקידנכַײלגרַאֿפ ַא ןוֿפ לייט ַא ָאד רימ ןעגנערב ,סערעֿפס ןוא

 -רע יד רימ ןבָאה ָאד .קיזמ עשידַי ךוב סנָאזלדיא .א .צ ןיא עלעב

 ןוגינ רעשידרֿפסישידַיי ַא (2 ;דיל שינַאּפש ַא (1 טקַאט רָאּפ עטש

 -ויצ רעד (3 ;'הוקּתה; (4 ;דיל שילױּפ ַא (3 ;"םשג; ןוא "לט; רַאֿפ

 טלַאה רעכלעוו) *רעדעצ יד ּווװ טרָאד, שטַײד ףיוא ןעמיה רעשיטסינ

 ַא ןוֿפ טסַאֿפרַאֿפ ,ןוגינ-"לדגי; (6 +(ךַײלגרַאֿפ םעד סיוא טשינ אקווד

 -סעטָארּפ ַא רַאֿפ טריטּפָאדַא רעטעּפש ,רעגניס ןָאעל ,ןזח רענָאדנָאל

 (8 ןוא 7 ;רעוװילָא סַאמָאט ,חלג רעשלעוו ַא ךרוד ןעמיה ןשיטנַאט

 יידִיי רעד ַײב ןעלבמאסנַא-טנגוי יד ןופ ןירָאסישזעה יד ,ןאמרעטַאװ ארַאד

 א ףיוא (טסַאג וצ) יקסנַאשזָאר לאומש ןוא ,לָאערטנָאמ ןיא לושקלָאפ רעש

 ,1968 ןיא רעטַאעט טליּפשעג ןבָאה סָאװ םידימלת טימ םוקנעמַאזוצ



 221 עדַאנַאק ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 ַא "עװַאדלָאמ; (9 ןוא ? גנַאזעגסקלָאֿפ ןשלַײקסיב ןוֿפ ןוויטָאמ ייווצ
 םענוֿפ ,"דנַאלרעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ; עמעָאּפ רעשינַאֿפמיס רעד ןוֿפ וויטָאמ
 ַאנַאטעמס .ב רָאטיזָאּפמָאק ןשיכעשט

 ?נעדײשרַאֿפ ַײב ןוויטָאמ רימ ןעעז עלעבַאט רעקיזָאד רעד ןיא

 ןטשרע םוצ ןוא "הוקּתה; רעזדנוא וצ ךַײלג ןענַײז עכלעוו ,רעקלעֿפ

 א
4168-16 (8 
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 -ַאט רעד וצ .,דיל ןשידַאנַאק-שיזיײצנַארֿפ ןטנַאמרעד םעד ןוֿפ לייט

 ןוֿפ ןטקַאט ַײרד עטשרע יד ןבעגוצ טנעקעג ךיוא ןעמ טלָאװ עלעב

 ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןדִיי עשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש יד לײב ןוגינ-ללה ַא

 סָאד ,5 ַאלַאס עד .א .ד ןוא רַאליװגַא לאונמע ןוֿפ עיצקעלָאק רעד ןיא

 טגנערב ןָאזלדיא סָאװ ,דיל שינעמרַא ןַא ןוא "זורוקוק; דיל עשינעמור

 ."רצוא; ןַײז ןוֿפ 9 דנַאב םוצ גנוטיײלנַײא רעד ןיא

 ןרעוו לגלוגמ ןעק ןוגינ ַא ױזַא יו ,רָאלק רעייז רימ ןעעז ָאד טָא

 סע זַא יװַא ,רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ַײב ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 ןוֿפ ןוא ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו ,ןעמיטשַאב וצ רעווש ץנַאג טרעוו

 רעזדנוא וצ חסונ רעטסטנעָאנ רעד .ןעמונעג ךיז טָאה סָאד ןענַאוװ

 "םשג; ןוא "לט; רַאֿפ וויטָאמ רעשידרֿפס רעד זיא ןוגינ-"הוקתהו

 -שינַאּפש יד ַײב +"ללה; רַאֿפ טנַאירַאװ רעטנָאמרעד רעד ךיוא ןוא

 .תוליהק עשיזעגוטרַאּפ

 -נע עכעלנַײשנגיױא עכלעזַא ןכוז אקווד טשינ ףרַאד ןעמ רעבָא

 ןשיווצ תוכייש ַא ןעניֿפעג וצ ידּכ ,עטכַארבעג ןביוא יד יוװ ןטייקכעל

 ןַא ןַארַאֿפ זיא סע .גנַאזעגסקלָאֿפ ןשידִיי ןוא ןשידַאנַאק-שיזײצנַארֿפ
 טַײטַאב ןרעסערג ןוֿפ רשֿפא זיא סָאװ ,תוכייש עשירָאטסיה עניײמעגלַא

 .ייווצ רעדָא וויטָאמ ַא ןוֿפ ףערטנעמַאזוצ רעקילעֿפוצ ַא יו

 קרַאטש ,ללּכ ךרדב ,זיא גנַאזעגסקלָאֿפ שידַאנַאק-שיזײצנַארֿפ סָאד

 ַײב "גנאזעג ןשירָאגערג; םענעֿפורעג ױזַא םעד ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב

 -ַאק רעד ןוֿפ גנַאזעג עלענָאיצידַארט סָאד ,ךריק רעשילױטַאק רעד

 ,(גנַאזעג טושּפ (04מ?ט5 11ג0059 יוװ טסּוװַאב ,ךריק רעשיליוט

 ,(604--540) ןטשרע םעד ירָאגערג סּפיוּפ ןוֿפ ןעמָאנ םעד ףיוא טייג

 טרעדנוהרָאי ןט6 ןוֿפ טֿפלעה רעטצעל רעד ןיא זַא ,ןסייה ףרַאד סָאד

 ענעי עלַא ןריזיטַאמעטסיס ןוא ןעלמַאזֿפױנוצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה

 5 106 ,4מ0160+ 216100168 01 {ם6 12?טז/0ץ 01 106 5025 04
 עס:018686 |סשפ} ס. 39

 ,ז"יק ,םיליהת ,"םיוג לכ יד תא וללה, ןופ טסקעט םעד ףיוא +
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 טניז תוליֿפּת ערעייז ןעגנוזעג ןבָאה ןטסירק יד עכלעוו טימ ,ןעגנַאזעג

 .םוטנטסירק םעד ןוֿפ גנוײטשטנַא רעד

 טשינ ןבָאה ,ןדִיי ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןטסירק עטשרע יד זַא

 ןענַײז סָאװ יד יװ ןעגנַאזעג-הליֿפּת ערעדנַא ןייק ןוֿפ ןסיוו טנעקעג

 ,תויסנּכייּתב יד ןוֿפ ךיוא ןוא שדקמה-תיב םעד ןוֿפ טנַאקַאב ןעוועג יז

 ןביג סָאד ,לארׂשי-ץרא ץנַאג רעביא טריטסיסקע טלָאמעד ןבָאה סָאװ

 -ַײז עכלעוו ,ןעגנַאזעג-םיליהה עשידִיי יד ןעוועג ןענַײז סָאד, ,וצ עלַא

 רוד ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעבירַא המלש ןוא דוד ןוֿפ טַײצ רעד טניז ןענ

 ןטשרע םעד ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד רעבירַא זיב ,ןטייווצ םוצ

 ןייק טשינ טימ .ןענַײז ןעגנַאזעג עקיזָאד יד ,טרעדנוהרָאי ןכעלטסירק

 סָאד זיא .קלָאֿפ ןשידִיי םַײב ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא ,ןעגנורעדנע ךס

 -ייז עכלעוו ,ןלָאטסָאּפַא יד זַא ,זדנוא ןגיײצרעביא וצ גונעג טשינ ןעד

 ןוֿפ םיגהנמ יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא ,ןדִיי ןרָאװעג ןריובעג ןענ

 -ײטַאב ךיז ןוא לּפמעט םעד ןוֿפ סרעכוזַאב עטֿפָא ןעוועג ,עיצַאנ רעייז

 ןלָאז ייז זַא ,ןעגנַאזעג :ביול עקילייה יד ןוא תוליֿפּת יד ןיא טקיל

 טימ ,םינוגינ עקיבלעז יד ןוא דָאטעמ ןקיבלעז םעד ןטלַאהעגנָא ןבָאה

 ,5 *?םייוול יד ןוֿפ רָאכ םוצ ןרעֿפטנעּפָא טגעלֿפ קלָאֿפ סָאד עכלעוו

 ןיא ץלַא ןָאטעג ןבָאה ךריק רעכעלטסירק רעד ןוֿפ סרעטָאֿפ יד

 -ביול יד וצ טֿפַאשביל ַא ןטסירק יד ןיא ןצנַאלֿפנַײא וצ טכַאמ רעייז

 (2312--295) עירדנַאסקעלַא ןוֿפ ּפוקסיב ,סַאנַאטַא .םיליהת ןוֿפ ןעגנַאזעג

 ןבעל עכעלשטנעמ עצנַאג סָאד םורָא-טמענ םיליהּת רעד; :טבַײרש

 ,ןצרַאה ןוֿפ סלוּפמיא ןדעי ,המשנ רעד ןוֿפ עיצָאמע עדעי סיוא-טקירד

 זיא ןצרַאה ןֿפױא ןעוו ,יודיוו ןוא הֿבושּת ךָאנ טצכעל המשנ ןַײד ןעוו

 -יא רַאהרעביײא ןרָאװעג טסיב וד ןעוו ,ךעלײרֿפ רעדָא קיטעמוא ריד

 -יא טנַאהרעביײא יד ןעמונעג ןבָאה דניז ענַײד רעדָא דניז ענַײד רעב

 טָאג וצ קנַאד ַא ןקירדסיוא וצ טצכעל המשנ ןַײד ןעוו ,ריד רעב

 עד .א ,ד ךָאנ טריטיצ ,1 דנאב ,קיזומ ןופ עטכישעג -- יניטרַאמ .ב .שזד *
 ,ָאלָאס
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 -עג םיליהת רעד זיא ,םעלַא ןוא ץלַא ףיוא -- ןקיטייוו עריא רעדָא

  "ןטיונ ערעזדנוא ןלעטשוצנדירֿפוצ גונ

 יד ןוֿפ לייט רעקידנטַײדַאב ַא זַא ,ןעמעננָא רעבירעד ןעק ןעמ

 ןבָאה םייוול יד סָאװ ,הניגנ רעד ןוֿפ ןעמַאטש ןעגנַאזעג עשירָאגערג |

 -סער יד ןוֿפ -- ןיניטרַאמ ךָאנ -- רעדָא ,שדקמה-תיב ןיא ןעגנוזעג

 יד ןוֿפ גנַאזעג םוצ ןרעֿפטנעּפָא טגעלֿפ קלָאֿפ סָאד עכלעוו טימ ,ןסנָאּפ

 ,רעשיכירג ַא זיא עיצקעלַאק רעד ןיא טנעמעלע רעדנַא רעד .םייוול
 ןשיטערָאעט םעד ףיוא םעטסיס-קיזומ ריא טיובעג טָאה ךריק יד לַײװ

 ,ןסעגרַאֿפ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ ,סעמַאג עשיכירג-טלַא יד ןוֿפ דוסי

 -סירק ןוֿפ גנוײטשטנַא רעד טניז רָאי טרעדנוה רָאֿפ עטשרע יד ןיא זַא

 גנערטש רעייז ךיז עיגילער רעַײנ רעד ןוֿפ סרעריֿפ יד ןבָאה ,םוטנט

 -ירעניד-ןצעג רעקימורַא רעד ןוֿפ ןעגנַאזעג יד ןעגניז וצ טשינ טיהעג

 -עג רעבירעד ןענַײז םילשורי ןוֿפ ןעגנַאזעג-םיליהת יד ,טלעוו רעש

 ךיוא קיזומ רעקיסַאּפ א רַאֿפ רעטסומ רעטריזיטרַאדנַאטס רעד ןרָאװ
 .ךריק רעכעלטסירק רעד רַאֿפ

 ,ןזױצנַארֿפ רעדַאנַאק יד ןוֿפ רעדילסקלָאֿפ יד וצ קירוצ קידנעמוק

 ןוֿפ סעצָארּפ ןכעלנע ןַא טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז רימ ןענָאק

 ,זדנוא ַײב יו טקנוּפ ,ןדִיי ,זדנוא יב קיזומסקלָאֿפ יד יוװ ,גנולקיװטנַא

 -גייא סָאד ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיוהטעבעג סָאד ייז ַײב ךיוא זיא ױזַא

 ןטריוויטלוק ןוֿפ םערָאֿפ עסיוועג ַא טרעהעג ןבָאה יז ּווו ,טרָא עקיצ

 ,םיהַא זיוהטעבעג ןוֿפ ןעגנַאזעג ןגָארטעג ןבָאה ייז ךיוא ןוא גנַאזעג

 *טלעוו םעד ןוֿפ טלײטעגּפָא ןעוועג טשינ זיא עזעיגילער סָאד זַא ױזַא
 ,ןדנוברַאֿפ גנע ןעוועג זיא ןרעדנַא ןטימ סנייא ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,ןכעל

 -ַאק-שיזייצנַארֿפ םעד ןיא סָאװ ,טשינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא סע

 ךָאנ ןעמַאטש עכלעוו ,סעידָאלעמ רימ ןעניֿפעג גנַאזעגסקלָאֿפ ןשידַאנ

 -עלע ךיוא םעד קנַאד ַא ןוא םעטסיס-קיזומ רעשירָאגערג רעד ןוֿפ

 ןשידִיי ןלענָאיצידַארט םעד טימ ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו ןטנעמ

 ,שיַאכרַא רעייז זיא סָאװ טנעמעלע םעד טימ רקיע רעד ,גנַאזעגלוש

 ,18 יז ,1 דנַאב ,סעידָאלעמ עשירָאגערג --- רענגַאװ ,ּפ ךָאנ *
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 א{סמ ןק616 2721 טמ דיל םעד ןיא ןענוֿפעג ךיא בָאה ,לשמל ,טָא

 (דלעֿפסעברַא ןייש ַא טַאהעג טָאה רעטָאֿפ ןַײמ) 008 סמגנמק 06 8

 תועונּת עשידָאלעמ עסיוועג טימ ךיז ןכַײלג עכלעוו ,סעזַארֿפ עסיוועג

 יד רעביא-טיג ןָאינַאג טסענרע .הרוטֿפה רעד ןוֿפ הניגנ רעזדנוא ןיא

 -ַאל .ה .יס עבבַא ,ןכעלטסַײג ַא ןוֿפ טרעהעג יז טָאה רע יוװ ,עידָאלעמ

 גנערב ךיא .דיל ןקיבלעז םעד ןוֿפ טנַאירַאוװ ַא ךיוא ןוא ,רעידרעוו

 ,ןצנַאג ןיא טנַאירַאװ םעד ןוא עידָאלעמ רעטשרע רעד ןוֿפ לייט ַא ָאד

 םעד ןיא טײקכַײלג יד ,לּכ-םדוק ,ןקרעמ טעװ רענעייל-ןטָאנ רעד

 ןטנַאירַאװ עשיזיײצנַארֿפ עדייב ןוֿפ רעגייטש ןוא טסוג םענײמעגלַא

 , טי באב
 גוסח קס 2- 324 ות אג6  סהגתחק 66 ץסופ

 א בי ===
 (סגצ , ש6ת02 ץסט8ֿ ןיזסזחתמ'06/ 2העס0 ןמס/ 6 0643 66טא} }'סת
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 - קסהו 195 162:462 16 8050 0520 18 ןסצז}

 יי
 1201:002 וג ע606) 4 ת'054/ ןוס}

 יי = יי יה

 ,חסונ רעשִיעּפָאריײא-חרזמ רעשיזנּכשַא) ןוגינ-הרוטֿפה רעזדנוא טימ

 -כיוו ךָאנ זיא סָאװ סעּפע ןקרעמַאב טעוװ רע .(עיצַאטָאנ סנַאזלדיא

 רעד ןוֿפ טקַאט ןטֿפניֿפ ןזיב ןטשרע ןוֿפ וויטָאמ רעד סָאװ :רעקיט

 -יוועג ןיא ךיז טכַײלג דיל ןשיזיײצנַארֿפ םעניא עיסרעוו-רעידרעווַאל

 ןוֿפ (עזַארֿפ עטייווצ) וויטָאמ-"ריבּת; םעד טימ םיטרּפ עקיטכיוו עס

 -ַאװ ןשיזיײצנַארֿפ םעד ןוֿפ טקַאט רעטסקעז רעד תעב .הרוטֿפה רעד
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 ןב עשוהי לא; רעטרעוו יד ַײב עזַארֿפ רעד טימ ךיז טכַײלג טנַאיר

 .עידָאלעמ-הרוטֿפה רעד זיא *ןונ

 וליֿפַא ןיוש זיא טָאד .רעשל ןיא טושּפ זיא ןוֿפרעד שודיח רעד

 ,גנַאזעג ןשירָאגערג םעד ןוֿפ העּפשה רעד טימ ןרעלקרעד וצ רעווש

 סונָאט? רענעֿפורעג ױזַא רעד זַא ,העודי רֿבד ַא זיא'ס שטָאכ לַײװ

 םענײמעגלַא ןַײז ןיא זיא גנאזעג ןכעלכריק םעד ןוֿפ ? ?סינמעלָאס

 וליֿפַא רעבָא ןלעֿפ ,קידהרוטֿפה ךרוד-ןוא ךרוד רעגייטש ןוא טסוג

 םעד ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,תועונּת *עקידהרוטֿפה;/ שיּפיט יד ןטרָאד

 ייסע ןַײז ןיא .וויטָאמסקלָאֿפ ןשיזײצנַארֿפ-שידַאנַאק ןטריטיצ ןביוא

 .א טָאה *"*גנַאזעג ןשידִיי ןוא ןשיזיײצנַארֿפ-טלַא ןשיווצ ןלעלַארַאּפ,

 ןוא עשיטימעס עטקעריד עסיוועג ןזַײוװוצֿפױא טימַאב ךיז ןָאזלדיא .צ

 -נַארֿפ יד ןוֿפ גנַאזעגסקלָאֿפ םעד ףיוא תועּפשה עשידִיי ןייר וליֿפַא

 זיא טנַאסערעטניא .הרעשה עקידנעײגטַײװ וצ ַא זיא סָאד רָאנ ,ןזיוצ

 ןעגנערב וצ גָאלָאקיזומ רעזדנוא טגנילעג סע ױזַא יוװ ,ןגעוו טסעד ןוֿפ

 ןשיזייצנַארֿפ ןוֿפ סעידָאלעמ עסיוועג וצ ןלעלַארַאּפ עשינמיּת-שידִיי

 .גנַאזעגסקלָאֿפ
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 ןצנַאג םעניא טשינ םגה ,ןטקַאט ייווצ עטשרע יד ןיא זיא סָאװ ,(לעש

 -יהּת ןשילַאטנעירָא-שידרֿפס ןלענָאיצידַארט ַא וצ ךעלנע ,רעטקַארַאכ

 ,רָאנימ ןוֿפ טרַאנָאט יד טָאה עידָאלעמ עשיזײצנַארֿפ יד .ןוגינ-םיל

 ןוֿפ טייקכעלנע יד רעבָא ,סודָאמ ןשיגירֿפ םעניא זיא עשידִיי יד תעב

 ,קידרעווקרעמ זיא תועונּת עסיוועג

 יָאלעמ-קלָאֿפ רעשיזייצנַארֿפ-שידַאנַאק ַא ןוֿפ לייט ַא זיא טָא ןוא

 טנָאמרעד סָאװ ,810מ ןכ6:6 8 1816 ט86 זמגופסמ דיל םעד ןוֿפ עיד

 'דש םענעֿפורעג ױזַא םעד ,חסונ-הליֿפּת רעזדנוא ןיא קרַאטש רעייז

 ,רעגייטש-"*ךלמ

 -ירָאגערג ייווצ ןוא עשידִיי ייווצ ןוֿפ ןרעטסומ ָאד ןעגנערב רימ

 = 0 2 186 03 .2 טז זו -

 4816 03 4 = {וז ןובז = 50ת} 1/2 ןהוא 23 - ןוז 5 ךיטסוג 4'טח

 לט ןתס-עב-תג- הא אטא יע 6 יד -תצ

 א נו
 +6 + == 04 = 831 = 46 = תגגצ 200 = 14{ = תס}

 יראה : 2 עב ראה שרי 5 טי

 א טעג = 0 .גנגא תפ- 0 28-ןג . {ב 5 11 205-110.

 נס 8 46 ץ10 = 1,סת 1

 יי נעט קט
 010.11-3ב

 וכל; ןוֿפ ןוגינ רעשיזנּכשַא רעד זיא (3 'נ) עטשרע סָאד .םינוגינ עש

 םעד ףיוא גנַאזעג שירָאגערג ַא זיא (4 'נ) עטייווצ סָאד ןוא ,"הננרנ

 ,עקיבלעז סָאד טעּמּכ ןענַײז םינוגינ עדייב .טסקעט-םיליהּת ןקיבלעז

 ,דילסקלָאֿפ ןשיזייצנַארֿפ ןטכַארבעג ןביוא םעד ןוֿפ ויטָאמ רעד סָאװ

 קיזומ רעלענָאיצידַארט רעד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ ענַײז ןיא טָאה ןָאזלדיא

 ,(5 'נ) "השמ חמשי; ףיוא ןוגינ ַא ייז ַײב ןענוֿפעג ,ןמיּת ןיא ןדִיי לײב



 שידַאנַאק 6:

 .תואחסונ ייווצ עטשרע יד ןוֿפ ּפיטָאטָארּפ רעד ןַײז וצ טנַײש רעכלעוו

 טכַײלג רעכלעוו ,(6 'נ) ןוגינ ןשירָאגערג ןטלַא ןַא ךיוא טגנערב רע

 ,ןשינמיּת ןטימ ךיז

 ,סערעטניא ןרעַײהעגמוא ןוֿפ ןענַײז ןרעטסומ ייווצ עטצעל יד

 טשינ טייג וויטָאמדנע רעייז זַא ,ןקרעמַאב טעוװ רענעייל-ןטָאנ רעד

 רָאנ ,ייווצ עטשרע יד טימ לַאֿפ רעד זיא סע יװ ,"ַאֿפ, וצ רעטנורַא

 -טנורג רעכעלריטַאנ זיא רעכלעוו ,*ַאל; ןָאט םעד ןיא ךיז טקידנערַאֿפ

 רענעֿפורעג ױזַא רעד זיא סָאד .,סודָאמ ןקיטַײצרַאֿפ םעד טָא ןיא ןָאט

 עירָאעט-קיװמ רעכעלרעטלע-לטימ רעד ךָאנ ,?סודָאמ רעשיגירֿפ

 סרעקיטערָאעט-קיזומ יד ךָאנ ,?סודָאמ רעשירָאדא ןוא ךריק רעד ןוֿפ

 ייװַצ יד זַא ,גנוניימ רעד טימ זיא ןָאזלדיא ,ןכירג עקיטַײצרַאֿפ יד ללב

 טיי טי =

 :/ = 4066 0062 תסט5פ 34 =

 ןיא זַא ,ןזַײװַאב גנַאזעג ןשירָאגערג ןוֿפ ןרעטסומ עטכַארבעג ןביוא
 ַײב הניגנ רעשיגרוטיל רעד ןיא יו טקנוּפ ,ךריק רעד ןוֿפ קיזומ רעד
 טריציֿפידָאמ *סודָאמ ןשיגירֿפ ןוֿפ םינוגינ ןענַײז ,ןדיי עשיזנּכשַא יד
 -ַאט רע טזַײװ ליּפשַײב ַא יוװ ,רָאשזַאמ ןוֿפ רעטקַארַאכ םוצ ןרָאװעג
 3 ןרעטסומ יד ןיא וויטָאמדנע םעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ףיוא ןָא עק
 ,6 ןוא 5 טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא 4 ןוא

 ןַײז ןרירטסוליא וצ ןליּפשַײב ערעדנַא ךס ַא טגנערב ןָאזלדיא
 יד ןזַײװ וצ :זיא ָאד טריסערעטניא זדנוא סָאװ ,רקיע רעד ,?סיזעט

 ,1929 ,קרָאײ-וינ ,ןסטט151ג 1810910 640. ךוב ןַײז עז?
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 -ָאלעמיקלָאֿפ רעשיזײצנַארֿפ רעטכַארבעג ןביוא רעד ןשיוװצ תוכייש

 -גילשרָאװ טסכעה טמוק יז עכלעוו ןוֿפ ,ןלַאװק עטלַארוא יד טימ עיד

 .סױרַא ךעל

 סָאװ ,1269060062:8 1010016 דיל םוצ עידָאלעמ ַא זיא טָא ןוא

 ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,טעטילַאנָאט עטלַארוא עקיבלעז יד טעמּכ טָאה

 ןיא סָאד ןעעז רימ יו ,עיריס ןיא ןדִיי יד ַײב תוניק ןוֿפ ןוגינ םעד

 ָאד זיא טייקכעלנע יד .תירֿבעה הניגנה תודלות -- ךוב סנָאזלדיא

 ערעדנוזַאב ןענַײז םינוגינ ייווצ יד לַײוװ ,וויטָאמ ןיא טשינ ןֿפוא םושב

 ןשידָאלעמ םעד ןוֿפ טײקכַײלג רעד ןיא טגיל טייקכעלנע יד ;ןטלעװ

 -עג ףרַאד ליּפשַײב-ןטָאנ רעטכַארבעג טציא רעד .עיניל ןוא טסוג

 :סקניל וצ סטכער ןוֿפ ןרעוו טנעייל

 "ת"כ ליש"כה י"א -צ ל'ל לידא וג"פ = ת"שיײ*

 טריזַאב ןענַײז רעדילסקלָאֿפ עשידַאנַאק-שיזייצנַארֿפ עלַא טשינ

 יד ןיא רעדיל עטסרעלוּפָאּפ יד .טעטילַאנָאט רעקיטַײצרַאֿפ רעד ףיוא

 רענרעדָאמ רעד ןיא אקווד ןענַײז גָאט וצ טנַײה טעטש רעקעביווק

 ןיא רעבָא ,רָאשזַאמ ןיא לייטנטסרעמ ןוא טעטילַאנָאט רעשיעּפָארײא
 -ָאלעמ עשייַאכרַא יד רעלוּפָאּפ אקווד ןענַײז קעביווק ןוֿפ רעֿפרעד יד

 רעשירָאגערג רעד ףיוא טיובעג .טגָאזעג יו ,ןענַײז עכלעוו ,סעיד

 -נַאזעג עלענָאיצידַארט יד ןוֿפ םעטסיס עלַאנָאט יד --+ םעטסיס-קיזומ
 -ָאק-טעטיסרעווינוא-ליעי רעד ןיא .ךריק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ ןעג

 -ער ַא ןַארַאֿפ זיא רעדילסקלָאֿפ עשידַאנַאק-שיזיײצנַארֿפ ןוֿפ עיצקעל
 -לַאװג ַא טגָארט סָאװ ,1,8 ןכ899108 06 ןס5ט5 (20:18/ ,דיל זעיגיל

 .ןוגינ-עודיק ןקידֿבוט-םוי רעזדנוא וצ טייקכעלנע עקיד

 -שידַאנַאק יד ןוֿפ לייט ןסיוועג ַא טימ עטסקידרעוװקרעמ סָאד

 -עג ענעי טשינ זיא םעטיר רעייז סָאװ ,סָאד זיא רעדיל עשיזיײצנַארֿפ

 רענרעדָאמ ןוֿפ ללכב רעדָא קיזומצנַאט רעד ןוֿפ קירטעמ ענעטסָאמ
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 ,םערָאֿפ-יטַאטישטער רעדָא ,"דרעֿפ סַײװ; ןימ ַא זיא רָאנ ,קיזומ

 ךייש זיא סָאװ .ןעגנַאזעג עשירָאגערג יד ןוֿפ ךיז טמענ סָאד ךיוא

 -סיוא עניילק טימ ,רע זיא ,גנַאזעגלוש ןשידִיי ןלענָאיצידַארט םעד

 ןוֿפ רעטרעוו יד ןריטיצ רימָאל .ויטַאטישטער ןיא סיוכרוד ,ןעמענ

 :ןָאינַאג טסענרע

 -ַאכ רעכעלנעזרעּפ רעד טניֿפעג ןעגנַאזעגסקלָאֿפ ערעזדנוא ןיא;

 -סָאמעג םעד ןיא קורדסיוא ןַײז ,"ךיא רעכעלשטנעמ/, רעד ,רעטקַאר

 ,"רָאשזַאיָאוװו; רעדַאנַאק רעד רעדָא רעמרַאֿפ רעד רעבָא ,םעטיר םענעט

 ףיוא רעדָא ןדייל ענַײז ,ןדײרֿפ ענַײז ןוֿפ זיולב טגניז רע ןעוו וליֿפַא

 לָאמ עלַא רע טרעה ,וו"זַאא ףמַאק ,ערוטנַאװַא ,עביל ןוֿפ עמעט רעד

 ןיא ,טריוויטלוק רע סָאװ ,דלעֿפ םעד ןיא טָאג ןוֿפ עמיטש עסיורג יד

 רעדָא טולֿפרעסַאװ ןשיטנַאגיג םעד ןיא ,דלַאװ םעד ןוֿפ טייקליטש רעד

 םיא טָאה'מ סָאװ ,םיֿבוט-םימי עטסנעש יד ;סערעזָא עסיורג יד ןיא

 ;ךריק רעד ןוֿפ טיֿבוט-םימי יד לָאמ עלַא ןענַײז ,ןטלַאהנָא וצ ןבעגעג

 טסעד ןוֿפ סייוו ,דניז וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא לֿפיײװצ ןָא שטָאכ ,המשנ ןַײז

 -נעס רעזעיגילער ַא ,טייקיביילגמוא רעקידלַאװג ןייק ןוֿפ טשינ ןגעוו

 רע .,ןסיוועג ןַײז וצ טדער ,ןעגנולדנַאה ענַײז עלַא טײלגַאב טנעמיט

 טעברַא ןַײז ןיא יו ,טנוװָא ןיא ןעהעש עַײרֿפ ענַײז ןיא טָאג ןוֿפ טכַארט

 ,הליֿפּת עסיוועג ַא ןַײרַא-טערט ןעגנולדנַאה ענַײז עלַא ןיא .גָאט ַײב

 ,עכעלדנעמוא סָאד טייג רעדיל ענַײז ןיא סָאװ ,סע ךיז טמענ ןוֿפרעד

 ;ןקידנעײגרַאֿפ ןוא ןכעלדנע ןטימ טַײז ַײב טַײז ,עטגענַאמרעּפ סָאד

 "סונַאלּפ סוטנַאק; ןוֿפ םעטיר רעשיטעטסעיַאמ רעד טייג רַאֿפרעד

 םענעטסָאמעג ןוא ןקידתושממ ןטימ טַײז ַײב טַײז (גנַאזעג שירָאגערג)

 | ."קיזומ 'רענרעדָאמ רעד ןוֿפ םעטיר

 -קרעמ םעד ףיוא ןכַאמ םַאזקרעמֿפױא ףוס םוצ ךָאנ ליוו ךיא

 גנולמַאז סנָאינַאג טסענרע ןיא דיל עטצעל סָאד סָאװ ,טקַאֿפ ןקידרעוו

 "ונדוי ימ דחא , רעזדנוא סָאװ עקיבלעז סָאד טעמּכ טסקעט ריא ןיא זיא

 ,הדגה רעד ןיא



 אנחיהירכז ןופ 'סּפ) ךלמ ,שטיװַאר
 -ַארד ,רעקיטירק ,טצָאּפ --- (רענגרעב

 -געו .רוגיפטלעוו .טסלייסע ,רעקיטַאמ

 "חרזמ ,סעדעה ןיא 1893 'בעג .רעזַײװ

 ןוא ,טלצװ א ןרָאפעגסיױא ןוא ,עיצילַאג
 -ַא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא טניוװעג
 לָאערטנַאמ ןיא םוטעמוא יװ רעמ רעב
 "ילררעביא עניילק טימ ןיוש 1941 ןופ)

 רעד זיא 1912 ןופ ןוא 1910 'בעד .(ןס

 רָאי ַײב רָאי טעמכ גַאלאטאק רששידִיי

 ןַא רענַײז טימ ןרָאװעג טרעכַײרַאב

 -יל ךוב א טימ טשינ ביוא ,עבַאגסױא

 -למאז רעדָא לַאנרושז א טימ זיא ,רעד

 -קאדער םיא ןופ ךוב-רוכזי רעדָא ךוב

 -ץצס ַא ןופ ,סעמארד ךוב ַא ןופ ,טריט
 ךוב א ,רעטאעט ןיא טליּפשעג !עירַאנ

 -יפ ,ןעגנאזעגביול ,קימעלָאּפ ,תובשחמ

 ליצ ןַײז ןוא שטנעמ ןגעװ ,עיּפָאסָאל
 ןופ ןיזמוא ןוא ןיז ןגעװ ,ןבעל ןיא
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 ,רעקלעפ ,ןשטנעמ ,סטכעלש ןוא סטוג
 -עלַא םעה ךָאנ ןוא ,סרעװינוא ,רעדנעל
 ןַא ...יתחכש רקיע -- ןַא טמוק ןעמ

 ,טייקשירעפעש עשידִיי יד ןכוז קיבײא
 -קעל ןַײמ ,ןסלוּפמיא ןוא תודוס עריא
 ךוב-השעמ פעקידנעבליפ סָאד ןוא ןָאקיס

 קפס םוש ילב ןענַײז ןבעל ןַײמ ןופ

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ ןעלסילש

 .םײהטַאטש סעשטיװַאר זיא לָאערטנָאמ

 ןופ ענייא .עסעטעָאּפ -- לחר ןרָאק

 "כיד רעשידִיי רעד ןיא ןרוגיפטּפיוה יד
 ,יקסילדָאּפ ףרָאד ןיא 1898 'בעג .גנוט

 ףיוא ןבַײרש יגנָא רָאי 12 וצ ,עיצילַאג
 ןיא :סעלעװָאג ןוא רעדיל --- שיליוּפ

 -גָאט רענאיצילאג ןיא 1919 'בעד שידלי

 -רַא ןוא דלעפ קידנרעדליש ,רעטעלב
 טעװעטַארעג .ןעמולב ןוא עביל ,טעב

 ץשידַיי יד טָאה ,םונהיג ןשיצַאג ןופ ךיז

 רעדיל עריא ןופ טרָאּפשעגּפָא עיזעַאּפ
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 רענעכָארבעצ רעשידִיי רעד ןופ רעדליב
 -געזרעפ ריא טימ טגנַאפ סָאװ ,יורפ
 ,לָאערטנָאמ ןיא ךיז טצעזַאב ,טייקכעל
 עמעראו ןיא רעביא-טרעטניװ רעבָא
 "רַאפ רעכיבירעדיל 'עויא 'וװצ .טעטש
 ןופ ןוויטָאמ יד ןָאנבױא םעד ןעמענ
 ,לארשי וצ טפַאשקנעב יד ןוא םיטילּפ

 "'לארשי ר"ד ןופ 'ס9) ריאי שיא

 ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- (ןרעטש שרעה

 ןיא ,ץיוועשיט ןיא 1913 'בעג ,טסיייסע
 תודמול ץוח רעבָא ,בוטש רעשינבר א

 'פס .ןסיו ךעלטלעװ טלמַאזעגנָא ךיוא

 ,1937 טצעזַאב ךיז ּוװ ,לָאערטנַאמ ןיא
 -סיגַאמ ,קיזיפ-קיטאמעטַאמ ןיא י'דָארג

 ,עיפָאסָאליפ ןיא רייד ,טסנוק ןיא רעט
 ןטעטיסרעװינוא עקיבלעז יד ןיא ןוא

 1928 טניז ןָא טייג רעבָא ,רָאסעפָארּפ

 ץעטקורדעג ,רעדיל ידִיי ןבילרש ןַײז טימ

 ,.רעטעלב ןוא ןלַאנרושז 50 רעכעה ןיא

 ,טסַײג ןזעיגילער ןיא רֶעדיִל

 שידַאנַאק

 -ייצרעד ,טצָאּפ -- קחצייחנ ,בילטָאג

 .ענװַאק ןיא 1903 'בעג ,טסלייסע ,רעל

 ,קסנימ ,ימעס-רערעל 'װָאס 'דִיי ידַארג

 ענװַאק ןיא ידעג .שיערבעה ,1925 'בעד

 1920 ןופ .שידִיי ,ןעגנולמאז-רעדיל 2

 ,םיצולח :רעכיב ץוט 'יװצ .עדַאנַאק ןיא

 "רעד ,'זז 224 ,לָאערטנָאמ ןוא יזז 0

 ,(טיוט סרעטכיד ןכָאנ) 1968 ןיא ןעניש

 ירָאפ ,טסטייסע -- ןושמש ,יקסנוד

 1899 'בעג .גָאגַאדעּפ ,רָאטקַאדער ,.רעש
 -עג ,קָאטסילַאיב ַײב ,עקװָאנישַאי ןיא

 טשינ רעבָא ,תובישי ישרַאפ ןיא טנרעל

 ןופ ,רפס-בבוח א ,ןדייז םַײב רעקינייװ
 -קעריד-ףליהעג ,לָאערטנָאמ ןיא 2

 רעדנירגטימ ,לושקלָאפ רעד ןיא רָאט
 ןופ רָאטקעל ןוא רַאנימעס-רערעל ןופ

 -קאדער .קודקיד ,עטכישעג ,קידָאטעמ

 ,י ןוא דיסח .מ טימ ןעמַאזוצ ,טריט



 עיפַארגָאילביב:ָאיב

 החמומ .ךובךַאמסַײװ המלש ,גרעבלע

 -עג םיא טָאה סָאװ ,שרדמ ןוא ךנת ןיא
 ,הבר שרדמ דנעב 3 יד ןפַאש םוצ טריפ

 רעשידַיי רעצנאג רעד ןיא זיא סָאװ
 ַאב טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טלעוו

 .גנורעטסַײג

 רבחמ ,גָאגַאדעּפ -- המלש ,ןַאמסַײװ
 1899 'בעג .טסלייסע ,רעכיבנרעל ןופ
 ,לָאערטנָאמ ןיא 1913 ןופ ,דנַאלסור ןיא
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 רָאטקעריד .טעטיסרעװינוא ידַארג ּוװ

 ,לושגָאט רעשידִיי רעטשרע רעד ןופ
 -שזרָאשז ,רַאנימעס-רערעל ןיא רָאטקעל

 "ומיל 'ירבעה ןופ) שזדעלאק סמאאיליוו

 -יפ רעשיכירג ןופ רעצעזרעביא ,(םיד

 -סירטעלעב ימַא יגלַא ןופ יװ ,עיפָאסָאל
 ריפנַײרַא ןַא טימ ('רבעה ףיוא) קיט

 -פיונוצ .רוטַארעטיל רענַאקירעמא ןגעוו

 ןופ עיגָאלָאטנַא דנעב 3 ןופ רעלעטש

 זיא 1961 ןיא ,ןלושלטימ רַאפ יטיל ידָזי
 יסַײװ המלש לָאעהטנַאמ ןיא ןענישרעד
 רעסיורג רעד ןופ ןכייצ ןיא ,ךוב"ךןַאמ

 סָאװ ,רענַײז טעברא רעשירעלצרעד
 ךיוא ליּפשַײב א רַאפ ןעמונעג טרעװ
 .עדאנאק ץוחמ

 (ןרעטש בקעי ןופ 'ספ) בקעי ,רעפיז

 "צר ,גָאגַאדעּפ ,טעָאּפ ,רעלייצרעד --

 רעכעלטפאשלעזעג - רוטלוק ,רָאטקַאד
 -ערבעש ןיא 1900 'בצג .רעגָאזטרָאװ
 -עשיט ןיא יצרעד ;שטשַאמַאז ַײב ,ןיש

 םיא ַײב ,הארוה'הרומ -- רעטָאפ .ץיוו
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 טעװעטַארעג .םיקסוּפ ,ס"ש טנרעלעג

 ,ש"פ ןיא רעִירפ .לייטרואטיוט ןופ ךיז

 ייד'לוש-ץרּפ :עדאנאק ןיא 1925 ןופ

 ןיא ךָאנרעד ,געּפיניװ ןיא רָאטקער

 ץּפָאריײא ןיא ךיז טקורדעג ,לָאערטנָאמ
 -ץלב ןוא ןלַאנרושז ןיא ,עקירעמַא ןוא

 'װצ .שלערבעה ןוא שידִיי ןיא ,רעט
 (ט"שצב) שטנעמ ַא ןעװעג :רעכיב ענַײז

 ,םהרבַא ןופ ןטלעצעג יד ןיא ,0

3, 

 -- (קיצ תידוהי ןופ 'ספ) ַאקידוי

 -ארעּפמעט ןקידנזיורב טימ עסעטעַָאּפ
 .עטיל ,דשזרָאג ןיא 1898 '!בעג ,טנעמ

 ןיא רעטעּפש ,ןָאדנָאל ןיא רָאי 6 יד וצ

 ןט1 םעד ןיא טרינרעטניא ,דנַאלשטַײד

 טלגָאװעג 'װער רעד ךָאנ ,גירקטלעוו

 -אנאק ןיא 1929 ןופ .דנַאלסור רעביא

 -נַאװ :רעכיב שריא 'וװצ ,1918 בעד .עד

 ןוא רעצ 1934 לָאערטנָאמ ,געװרעד

 ,1949 ָאטגָארָאט ,דיירפ

 שידַאנַאק

 ,רעלייצרעד ,טעַאּפ --- יכדרמ ,דיסח

 -ץס ןיא 1909 'בעג .גָאגאדעּפ ,רָאטקעל
 רעניװ טנרעלעג .עיבאראסעב ,ןַארוק

 --1927) תויח יפָארּפ ןופ רַאנימעס

 "ניפ ןיא רערעל יבעה ךָאנרעד ,(0

 טריפעגנָא 1950 זיב ,1944 ויב דנאל
 "רעד ,םלָאהקַאטש ןיא הטילּפה-תיראש

 ןיא רערעל ,עדַאנַאק ןיא טצעזַאב ךָאנ
 ןופ ןלַאנרושז ןיא טקורד .לָאערטנַאמ
 -םיד רעלעוטקעלעטניא ,ימַא ןוא יײמ

 ,רעט

 -- (ושרג-םהרבַא) רוטרא ,רעמרעל

 יַאיּפ ,רעשרָאפ ,טסיצילבוּפ ,גָאלָאיצַאס

 "עג .עקָארק ןיא 1908 'בעג .רָאסעּפ

 א ןיא ךָאנרעד ,םידמלמ ַײב טנרעל

 ---1924 .ץיזאנמיג 'ליױּפ ןוא ישטַײד

 ךָאגרעד ,ראנימעס-רערעל רענליוו 9

 "עג ןוא "אצינכעשווק רעװעשרַאװ ןיא

 ןלושיָאשיצ ןיא רערעל א יװ טעברַא

 ןופ ןפָאלטנא .שזדָאל ןיא 1939-+3

 ןָאּפַאי ןוא יסור ,עטיל ךרוד ,סיצאנ יד

 ךיז קידנצעזַאב ,עדַאנַאק ןיא ןעמוקעג



 עיפארגָאילביב:ָאיב

 -נָא ןרָאװעג ,טרלודַארג .,לָאערטנָאמ ןיא
 -גסיװ עשימָאנָאקע:לַאיצָאס ןופ רעריפ
 קיטַײצנײא .טעטיסרעװינוא ןיא ןטפאש

 רעבעגנַאט ,ןבעל ןשידַיי םעניא יטקַא
 ןופ רעציזרָאפ ,סעיצקא-רוטלוק ןיא

 'דיי רעדאנאק םעד ַײב טעטימָאק-שידִזי

 אב "דנוב, ןופ תוחילש ןיא .סערגנָאק

 ,עניטנעגרַא ךיוא ,רעדנעל ךס א טכוז

 טימ י"מ ןיא ןטָארטעגפיוא ,ליזַארב

 עכעלטפַאשנסיװ וצ טריגעלעד .סעיצקעל

 ,ןעגנוטַײצ ןיא טקילײטַאב ,ןסערגנָאק

 ןוא ןצנעדנעט :שילגנע ןיא .,ןלַאנרושז

 ,טפַאשטריװ רעדַאנַאק ןופ רוטקורטסס

 -לוק ,1948 טעטיסרפווינוא-ילקרעב ירַא

 ינאק ירא ,עדַאנַאק ןיא םזילַארולּפ-רוט

 ,1951 סערגנַאק 'דִיי

 'בעג .עסעטצָאּפ --- עדייא ,עזַאמ

 ,עילוּפַאק ַײב ,ילבוא ףרָאד ןיא 3

 ךיז ןוא 1907 ןופ עקירעמַא ןיא ,קסנימ

 עריא ,1928 ןיא עדַאנַאק ןיא טצעזַאב
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 רעד ןגעװ רעדיל ןענַײז ןװיטָאמטּפױה
 טלגיּפש סצ עכלעוו ןיא ,דניק ןוא יורפ

 1926 .עמַארד עכעלנעזרעּפ ריא ּפָא ךיז

 ניק רַאפ רעדיל ישרעד עשרַאװ ןיא זיא

 -טנָאמ ןיא ,רעדיל עַײנ 1940 ןוא רעד
 ,1962 'טשצג זיא יז ּוװ ,לָאער

 ,טסילובַאפ ,טעַאּפ --- ץרפ ,יקסנַארימ

 ןיא טנרעלעג ּוװ ,ענליוו ןיא 1908 'בעג

 ןוא 1934 'בעד .לושקלָאפ ןוא םירדח
 ."ףנליוזגנוי, עּפורג רעד ןיא ןַײרַא

 -עגפיוא דלאב ןעמ טָאה םילשמ ענַײז

 .ןענרעל םוצ ןלוש עשידַיי ןיא טּפַאכ

 טָאה'ס עכלעװ ,ןרעמונ-יװער ןבירשעג

 "טררַא; רעטאעט-יווער סָאד טריפעגפיוא

 -יימ, רעטַאעט-ןטענַאירַאמ רענליוו ןוא

 ןייק עיזַאװניא-ײצַאנ ןופ ןפַאלטנַא ."םיד

 ,דנַאקראמַאס ןטַײװ ןיא ןעװעג ,דנאלסור

 -רעב יב רעגַאל-םיטילּפ א ןיא ךָאנרעד

 רצירפ ,עדאנַאק ןיא ןעמוקעג 1949 .ןיל

 ,ָאטנַארָאט ןיא ךָאנרעד ,לָאערטנַאמ ןיא

 -שמ ןוא רעדיל 'ענַײז ןענַיישרעדיס ּוװ

 ,הריש תורוש :1974 ,ביבָא לת ןיא .םיל
 .שידָיי וצ ןענמיה ,ןטַײז 0
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 ,רעלייצרעד -- המלש ,רעכַאמצימ

 לב ,װָארַאשנָא ןיא 1912 'בעג .טעָאּפ

 ,לוש "יחרזמ, ןיא טנרעלעג .ץלעק

 יבעד .רעטעברַא ןרָאװעג ןוא לוש יליופ

 גירקטלעו ןט2 םעד .עשראװ ןיא 6

 ןיא טנרעלעג ,פ"ר ןיא טכאמעגכרוד

 ,עװקסָאמ ןיא לוש-רעטאעט סעסלעַאכימ

 -ַאנַאק ןיא 1948 ןופ ,שזדָאל ןיא 86

 ,ס"ל "רבעה י'ירג לָאערטנַאמ ןיא .עד

 -ָאט ןיא רעבירַא רָאנ ,רערעל ןרָאװעג

 -יילק ןַײז 1948 טנילשרעדיס ּוװ ,ָאטנָאר

 ,לגָאװ ןיא גנולמַאז-רעדיל ענ

 "ייסע ,טלָאּפ -- קחצייבקעי ,לַאגיס

 ,השודק ןוא ןערב ןשידיסח א טימ ,טסִי

 ,עילָאדָאּפ ,ץיװַאקבָאלַאס ןיא 1896 '!בעג

 ןשידמול ןסיורג ןופ רעקימאטשּפָא ןַא

 סנטַאט ןופ בוט-םוי תופסות ןופ ,סוחי

 ןופ רעילַאּפַאנא בקעי 'ר ןופ ןוא ךצ

 ןוא רפוס א -- עטַאט רעד .דצ סעמאמ

 םיריש יבָצה ןבַײרש ןביוהעגנָא .ןזח

 ר
 : א". 6 + : 2 : יי

 "=, טיש

 2 א לי יא רק

 עג ןוא ןגיוצרעד ךיז ּוװ ,ץערָאק ןיא

 "צג .גנובעלרעביא עכעלרעדיוש ַא טאה

 טצבראצג ןוא עדאנאק ןיא 1911 ןעמוק

 ןיא ןעוועג 1928--1923 .ילרעדַײנש ַײב

 -טנָאמ ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ,קרָאיוינ

 ךלַאּב ןוא) 1916 'דִיי ןיא 'בעד .לָאער

 יֿמַא עטסקיטכיװ יד ןיא טקורדעג ךיז

 'טיל 'דער ןיילא ןוא ןלַאנרושז 'יטיל

 .ןוילע דסחב רעדיל-רעדניק .ןלַאנרושז

 טָאה טיט ןַײז .1954 ץראמ 7 יטשעג
 רעצנַאג רעד ןיא רעיורט ןפורעגסיורא

 -ראפ רעכיב ליפ ענַײז !ווצ .טלעוו 'דִיי

 ,שידִיי רפס ןַאנביױא םעד טמענ

 ידי -- בקעיהחמש ,שטיװָאכמיס

 -יבטסקעט 'רבצה ןופ רבחמ ןוא טעָאּפ

 ליב ,קצָאװטָא ןיא 1921 'בצג .רצכ



 עיפַארגָאילביבָאיב

 ןיא ןעוועג גירקטלעוו ןט2 ןיא ,עשרַאװ
 -טנַאמ ןיא 1949 ןופ .,דנַאברַאפ-ןטאר

 ,רַאנימעס-רערעל ידָיי ידַארג ּוװ ,לָאער
 -קעל זיא ןוא יינ ןיא ימעס ילָאעט םעד

 א זיא ױזַא :א"ווצ ,ָאטנָארָאט ןיא רָאט

 .1958 ,ןעגנַאגרַאפ טנגוי

 'בעג .רעלייצרעד -- הדוהי ,גרעבלע

 ,ןלוּפ ,שזדָאל ַײב שזרעיגז ןיא 2

 -ָאפ סעמַאמ רעד ךיוא ,בר א עטַאט רעד

 ףיוא הכימס ךיוא טָאה ןײלַא ןוא ,רעט'
 -ץבעוו ןיא רינעשזניא יװ ידַארג .תונבר
 -רַאװ ןיא ןעװעג סיצאנ יד רעטנוא .ַײר
 ייװ ןיא טקילײטַאב ךיז ,ָאטעג רעװעש

 ןופ סרעדנירגטימ יד 'ווצ .דנאטשרעד
 יָאל ןופ ירקעס ,טעטימָאק ןשירָאטסיה

 טימ 1922 'בעד ,ןבעל עַײנ סָאד רעׂשֹוד
 1948 ,ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעגנולייצרעד
 יװלַא םוצ טאגעלעד יװ י"נ ןיא ןעמוקעג

 ןיא טעבראעג .סערגנַאק-רוטלוק ידִיי

 טכוזַאב ,ןרָאפעגמורַא .,,"תורדתסה;
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 טצעזַאב ,ליזַארב ןוא עניטנעגרַא 0

 טַײצ ןופ טריטקיד ּוװ ,לָאערטנַאמ ןיא

 ןיא טרידוטש ןוא ןסרוק-קלאדוי טַײצ וא

 יימ רָארופ טכַאמ 1951 .טעטיסרעווינוא

 -יעב ,ןעלמיה ענרעּפוק רעטנוא ךוב ןט

 גרעבזיב סחנּפ ןופ טריזינעצס ,827 רק

 רענילרעב סקַאמ ךרוד טריפעגפיוא ןוא

 "וב ןיא ק"וק ןופ "רעטאעט-גנויא טימ

 .ה .י טיוב 837 םורא .סערַײא-סָאנע

 ברע ןליוּפ) דמַאז :עיגָאלירט א סיוא

 ,דנַאטשפױא ,ָאטעג) םוהת ,(המחלמ

 ,לארשי ,ןרעגאל-םיטילּפ) גערב ,(דלַאװ

 ,(לָאערטנַאמ ,קרָאיוינ

 ,טסילאנרושז -- ןושרג ,ץנַארעמָאּפ

 ןיא 1904 יבעג .רעצעזרעביא ,רעקיטירק

 "יוּפ ,ץעלדעש ַײב ,קסַאלדָאּפ-װָאלָאקָאס

 "נָארָאט ןיא טצעזַאב ךיז 1929 ןוא ,ןל
 'זעג רעד ןופ רָאטקעריד ןעװעג ,ָאט

 יַנֲא 1946--1942 יענעטילעג-המחלמ ראפ

 ,סערגנַאק 'דִיי רעדַאנַאק ןטימ טריפעג

 עביל רעד טימ ןוא ַײרעקורד א טאהעג
 רעכיב ןבעגעגסיורא טאנעצעמ א ןופ

 טימ ןוא ,ןעגנילביל ענַײז ,םילודג ןופ

 ,רעדעפ ןוא טניט לאנרושז א רודיה

 יילצ רָאטנַארָאט) לאנרושז ידי ןופ ידער
 ןַײמ ןופ ןטלַאטשעג .1964--1960 (גנוט

 ןַײז רָאפ-טלעטש ,1971 ביבָא-לת ,רוד

 -סַײמטרָאװ וצ גנויצאב עקידתובהלתה

 ,סרעט

 "ילבוּפ --- ריאמ'-היננח ,ןַאמרעזייק

 -ןט יזעג ,רעקיטירק-רוטארעטיל ,טסיצ

 -ַאנַאק ןיא .עינעמור ןיא 1884 יבעג .רע

 1919--:11917 טריזינַאגרָא ,1910 ןופ עד
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 1926--1925 ,סערגנָאק 'דיי ינַאק םעד

 -ןטנארגימיא 1920 ,'װַאב עשיטסינויצ יד

 עשידיי ךוב ןַײז .א"א ("סאיאה.;) ץוש

 ראפ טניד (1934) עדַאנַאק ןיא ןטצָאּפ

 .עיצַאמרָאפניא רעשידעּפָאלקיצנע

 'בעג .טְצָאּפ --- ןרהַא ,עקלַאטשירק

 ןופ החּפשמ א ןיא ,לָאערטנַאמ ןיא 0

 ץלעוטקעלעטניא ,סרעבַײרש ,םידמול

 ,סעיצידארט עלאנָאיצַאנ טימ ,ןשטנעמ

 ןופ סעיצקעסירעדניק יד ןיא 1947 יבעד

 עדאנאק ןיא ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ
 יד וצ .לושגָאט ידי ידארג .ש"פ ןוא

 עשידיי עצנאג יד טנעיילעגכרוד רָאי 2

 רעט2 רעד ןגעװ רוטארעטיל-ןברוח

 ןַײז ןענישרעד 1953 ןיא .המחלמ-טלעוו

 זיא סָאװ ,!טלעװ ,ריד ןגרָאמ טוג ךוב

 .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ םוטעמוא

 -כישעג ןופ רָאטקעל-טעטיסרעװינוא זיא
 .עיפָאסָאליפ ןוא עט

 ַאלקלָאפ ,טצָאּפ -- .מ .מ ,ריפַאש

 ,גָאגַאדעּפ ,טסיר

 שידַאנַאק

 צנַײז לָאערטנָאמ ןיא סורַא 1940 ןופ
 ינימ ארוב :ייז ןשיװצ ,רעדיל רעכיב 7

 -רעדיל רעד טימ ןוא ,1971 ,תומולח

 ,1973 ,עברָאט

 -ךַאש ַא טימ טצָאּפ -- םולש ,ןרעטש

 "ירק ,ןויטָאמ עשידאנאק וצ היטנ רעפ
 א ןופ רָאטקעריד 'וװעג .רערעל .רעקיט

 ךס א .,ץיוועשיט ןיא 'בעג ,לוש ידַא
 יי

 -ַאק ןיא .ןברוח ןטצעל ןגעװ ןבירשעג

 א ןיא לָאמ 2 ןעוועג ,1927 טניז עדאנ

 טריציפיטנעדיא ךיז טליפ .עירָאטאנאס

 .סיוא םוצ טמוק סָאד ןוא דנַאל ןטימ

 ,עדַאנַאק ןיא דנעב 2 ענַײז ןיא קורד

 עסַײװ סָאד ןיא יװ ,1963 לָאערטנַאמ

 יעג ןרעװש ןופ ןעגנובַײרשַאב ,זיוה

 ןוא טיױנ .ןבעל ןטרַאה ןטימ לגנַאר

 יָאטנַא יוַאפ ןיא ןטָארטרַאפ ,ןטיײקנַארק
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא .סעינגָאל

 שיסור ,שיליוּפ ,שיזייצנארפ ,שילגנע

 ,שינרבעה ןוא
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 קעטָאילביב רעד רַאֿפ ןענישרעד טציא זיב

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 יקסנַאשזַאר לאומש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 (ןטַײז 212) עגַאלפױא עטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- רעגניטע המלש (
 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט3 ,רעדילסקלָאֿפ 'דִיי --- יקסווַאשרַאװ קרַאמ 02
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- גרעבמָאנ .ד ה 6
 ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ישילשה ןימינב תועסמ -- עלעדנעמ 64

 (ןטַײז 208) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סודַײנ ביל
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט3 ,סיזירק ,עלעסָאי -- ןָאזעניד בקע' 6
 ץוז 272) ילפיוא עטג ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאזרעדָארב השמ 0
 | (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ךוב"אבב -- רוחב הילא 6
 (ןטַײז 352) ץנַאלפױא עט3 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסניפ דוד 6
 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- גורֿפ ןועמש (0
 (ןטַײז 202) עגַאלפױא עט3 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא --- ץרפ ל י(1

 (ןטַײז 272) ץגַאלפױא עט2 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא -- ץרפ 2 י(2

 (ןטַײז 240) עגַאלפױא עטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- דלעֿפנעזָאר סירָאמ (5
 (ןטַײז 202) ץמַאלפיוא עט2 ,ךעֿפעֿפ -- קירַאכ -- ןיײטשֿפָאה (4
 (ןטַײז 272) עגַאלפױא עט2 ,קישזומ 'דִיי רעד -- רָאטקעּפס יכדרמ (5
 | (ןטַײז 352) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיוייל .ה (6
 (ןטַײז 272) עגַאלפױא עטב ,לדנעמ-םחנמ -- םכילע םולש 7
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא (8

 גרַאבנעדלָאג רעה -- יָאבַאר .א ,יקָאטנעק -- ץרַאוװש י י(9

 (ןטַײז 312) עגַאלפױא עט2 ,(עקירעמַא ןיא ןרענָאיּפ)

 . (ןטַײז 384) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב ןמחנ-טייח 0
 (ןטַײז 296) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסינַא .ש1

 ןטַײז 256) רעמורק רעד עקשיֿפ -- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ 2
 / טַײז 46) רעדלעװ עשילוּפ ןיא -- ןשָאטַאּפָא ףסוי 3
 ןטַײז 204 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז 4

 (ןטַײז 320 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- שָאוהי (5

 (ןטַײז 352) תונורכז -- ?ימַאה לקילג 6



 (טז 288) עגַאלפױא עטג ,רעקיכלימ רעד היֿבט -- םכילע םולש 7

 (ןטַײז 320 טגַאלמױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעזייר םהרֿבַא (8

 (ןטַײז 416) עיגָאלָאטנַא -- עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ױרֿפ יד 9

 ץוז 224) עגַאלפיױא עט2 ,תויׂשעמ-ירוּפיס -- רעוועלצַארב ןמחנ 'ר (0

 (ןטַײז 320) עניטנעגרַא ןיא --- ןָאסרעּפלַא יכדרמ (1

 (ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןייבשריה ץרפ (2

 | ןטַײז 264) עיגָאלָאטנַא --- דיל ןיא שידִיי 5
 (ןטַײז 220 רעמיר לװַאז ,רעדמערֿפ רעד -- ָאשיירָאב םחנמ (4

 (ןטַײז 464) עיגָאלָאטנַא --- טכַאוורעד קלָאֿפ ַא ןעוו ;(,5

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- הלּכשה חסונ 6

 ןטַײז 252) תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל --- שטיוװָאלַאגעס .ז 7

 (ןטַײז 368) 1602 ןוֿפ ,ךוב-הושעמ (8

 (ןטַײז 328) .סרעלגומש --- יקסװַאשרַאװ רזוע :עיצַאּפוקָא רעטנוא (9

 (ןטַײז 256) ןטעָאּפ 14 ןוא עיווָאזַאמ/ןיטשרוב .מ :ןברוח ֿברע 0
 (ןטַײז 432) עיגָאלָאטנַא --- עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ :ןברוח 1

 (ןטַײז 326) עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ/ דנַאטשֿפױא ןוא דנַאטשרעדיױװו (2

 (טַײז 384 ןעייסע ,עזָארּפ ,רעדיל -- רעגנַאמ קיציא 3
 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאטלעגרעב דוד (44
 (ןטַײז 288) קיריל ,קיטירק ,רָאמוה -- רידַאנ השמ (5

 (ןטַײז320) עיגָאלָאטנַא -- עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ 'דִיי ןיא דניק סָאד 6

 (ןטַײז 288) טורקער י'דִיי רעטשרע ,לכיט-ןרעטש -- דלעֿפנטקַא .י (7

 (ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא ,ןרעַײֿפ ןשיווצ םיטילּפ (8

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא ,עטלצרָאװעגנַײא ןוא עטלצרָאװעגסיױא (9
 (ןטַײז 360) עיגָאלָאטנַא ,שינַאקירֿפַא-םורד 0

 (ןטַײז 400) .טלעוו רעסיורג רעד וצ לטעטש ןוֿפ -- שַא םולש (1

 (ןטַײז 224 עקירעמַא ןיא רוד-רעטעברַא רעד 2

 (ןטַײז 368) הניארו הניאצ / שטַײט-ירֿבע (3

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- שינעליזעט (4

 (ןטַײז 568) לארׂשי רָאי 25 ,דנַאל סענעגייא םעד ןיא 5

 (ןטַײז 264) ןַאמָאר ,סעזָאמ לקנָא -- שַא םולזע 6

 (ןטַײז 352) ,סעמַארד 3 --- ןידרָאג ֿבקעי 7

 (ןטַײז 352) עיגָאלָאטנַא --- שינַאיליזַארב (8



 (ןטַײז 368) יֿכנָא .י .ז ןרָאהנײא .ד ,רעטַײװ .א :רוד וצ רוד ןוֿפ 9

 (ןטַײז 416) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ךַײרנַײװ סקַאמ (0

 (ןטַײז 248) עיגָאלָאטנַא -- גנילירֿפ ןשיטעווָאס ןיא (1

 עיגָאלָאטנַא -- (עידַאנַאק (2

 : קרעוװרעטסומ דנעב 4 ָא יד ןעניײשרעד ןלעװ 1975 ןיא

 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ווָאטַאנגיא דוד 3

 גרעבנַײֿפ בייל :הֿבוזעַּת וצ עיצולָאווער ןוֿפ (4

 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- רעגניז י י 5

 עיגָאלָאטנַא / דלעֿפ ןוֿפ םולח רעד :עיניטנעגרַא 6

 ןעננוקרעמַאבכָאנ

 יידִיי רֶעֹד ןופ קרעװרעטסומ דנאב רעטס62 רעד ,שידאנאק ,ךוב עקיזָאד סָאד 40

 אוי םַײב טפַאשלעזעג רוטַארעטיל רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,רוטַארעטיל רעש

 רעדַאנַאק ןופ ךוב-ץנַאטנעזערּפער א קפס םוש ילב זיא ,דנָאפ-ץישפיל ףסוי ןכרוד

 טייהײרפ ןופ טסַײג ןַײז ,ןפַאש-רוטלוק ןַײז ,רוטַארעטיל ןַײז ,דנַאל ןיז ,בושי

 ,ךשמה ןוא

 ענעדיישרַאפ ַײב זיא רע .ןרָאי ןיוש ןרָאװעג טריטקעיָארּפ זיא דנַאב רעד 44

 סרעבַײרש עשידי טימ תוביסמ ףיוא ןרָאװעג טריטוקסיד רָאטקַאדער ןופ ןכוזאב

 -ץפָארּפ ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ףיוא סָאװ ,זדנוא טײרפ סע ןוא .עדַאנַאק ןיא

 -ַאק םַײב שידַיי רַאפ טעטימָאק ילַאנָאיצַאנ ןופ רעציזרָאפ ,רעמרעל רוטרַא רָאס

 טשינ ןרָאװעג עיצַאזינַאגרָא עטנענימָארּפ עקיזָאד יז זיא ,סעהגנַאק ןשידִיי רעדַאנ

 ןיראטערקעס עבושח יד ןוא ץדַאנַאק ןיא קרעװרעטסומ רַאפ סערדא ךעד זיולב
 -ערקעס םעד ןעמינעגנָא קיצרַאהטײרב טָאה ,דלעפנעזָאר הרש 'פ ,טעטימָאק ןופ

 ןטײרּפשרַאפ וצ עיסימ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה טעטימָאק רעד סָאװ רָאנ ,טַאיראט

 זיא סָאד .עדַאנַאק ןיא רעזַײה ןוא סעיצוטיטסניא עשידי רעמ סָאװ ןיא ךוב סָאד

 ייײװ רעד רַאפ גנוקיטומרעד עטערקנָאק ןוא לומיטס ,גםנוננעקרענָא עטסנעש יד

 ,קרעװרעטסומ ןופ טעברַא רעקידרעיט

 -עלַא ּוװ ,ןַאקיסקעל ןײק טשינ ןיא ךוב סָאז זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס 0

 | יז טָאה ,ןעמוקַאב טלָאװעג טָאה עיצקַאדער יד סַאװ; ,ץלַא טשינ .ןַײז ןזומ עלַא

 ,ןעזרַאפ וצ טינ ךעלגעמ טשינ ןליװ ןטסעב םַײב זיא הזל ץוח .ןעמוקַאב טנָאקעג

 :ןענַײז ,ןרעפטנע וצ טרעדעפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יפפ יד .קידנליװ טשינ ,ןזַאלכרוד

 לעו ,ןוא ןַאמּפערט לוַאּפ ,םָאר ךוד ,ןַאמשיפ .מ .מ ,שטיווַאר-גרעבנזַײא; עלחר

 .דלעפנעזָאר הרש ,םלוכ

 ר יש
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